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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ال مضل له ومن ه اهللا فدإنَّ احلمدَ هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هي

 ليه وعىل آلهعبده ورسوله صىل اهللا ع له وأشهد أن نبينا حممدا يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك

 وصحبه وسلم تسليام. 

بل  اجلمع مل خيترص مسائلوصاحب اللب أما بعد فهذا رشح خمترص عىل متن لب األصول الذي هو خمترص مجع اجلوامع 

الب، وأصله جمموعة دروس ألقيتها يف اخترص فيه األقوال املرجوحة فأمهيته تنبع من أمهية أصله التي ال ختفى عىل الط

بعض املواقع اإللكرتونية عىل مدار تسعة أشهر فجمعتها فكان هذا الكتاب الذي بني يديك واهللا أسأل أن ينفع به وأن 

 جيعل أعاملنا صاحلة ولوجهه الكريم خالصة إنه سميع جميب.

 أبو مصطفى البغدادي         

gmail.com٧٧abualmostafa@ للتواصل     

 ٢٠١٧-٧-٩ 

mailto:abualmostafa77@gmail.com
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 المقدمات -األولالدرس 

 تعريف أصول الفقه والفقه

 : ا، وحالُ املستفأصولُ الفقهِ زئياهتِ ، وطرقُ استفادةِ جُ ةُ الفقهِ اإلمجاليةُ  .يدِ أَدِلَّ

بٌ مِ والفقه:  تَسَ كْ يٍّ عميلٍّ مُ  .يلٍّ ن دليلٍ تفصيّ علمٌ بحكمٍ رشعِ

ل معني وهو املتعلق باعلم أن  " أدلة الفقه اإلمجالية " )  نحو ( وأَقيموا الصالةَ  ةمعين مسألةأدلة الفقه نوعان: نوع مفصّ

 .دون غريه ازن) فإنه هني عن ال ىفإنه أمر  بالصالة دون غريها، ونحو ( وال تقربوا الزن

و( القياس حجة معتربة )  ،) النهي للتحريم( و ،) األمر للوجوب( صولية نحو: ودليل إمجايل غري معني وهي القواعد األ

 فإهنا ليست من أصول الفقه. به عن أدلة الفقه التفصيلية التي تذكر يف كتب الفقه نافاإلمجالية: قيد احرتز

يف االستدالل عىل  بجعلها مقدمة كرب، والدليل التفصييل مقدمة صغر فنقول واالستدالل بالقواعد األصولية يكون

 :وجوب التيمم

وهو  واجبتيمم للوجوب أي أن ال فتيممواواألمرُ للوجوب=  -أمرٌ لم جتدوا ماء فتيمموا فيف قوله تعاىل: فتيمموا 

 املطلوب.

 بواسطة دليل إمجايل هو األمر للوجوب.)  فتيمموا( الذي هو فقه مستفاد من دليل تفصييل هو  تيممفالعلم بوجوب ال

ا وطرق "وقولنا:  زئياهتِ فإن قاعدة األمر للوجوب  ؛أي جزئيات أدلة الفقه اإلمجالية، وهي أدلة الفقه املفصلة " استفادةِ جُ

عن طرق استفادة له جزئيات كأقيموا الصالة وآتوا الزكاة فيبحث علم األصول عن األدلة اإلمجالية، و دليل إمجايل مثال

وذلك بمبحث التعارض والرتجيح حيث يبني فيه كيفية رفع التعارض الظاهري بني من األدلة التفصيلية املسائل الفقهية 

كقاعدة تقديم اخلاص عىل العام التي يرفع هبا  إن شاء اهللاملرجحات اآليت بياهنا  يفاملقصود بالطرق ه ،األدلة التفصيلية

 خلاص.التعارض بني العام وا

ما  يف األصولفيبني  أي وصفات املستفيد لألحكام من أدلة الفقه التفصيلية وهو املجتهد "وحال املستفيد  "وقولنا: 

 كي يكون جمتهدا ككونه عاملا بالكتاب والسنة ولغة العرب وأصول الفقه. يشرتط يف الشخص

 ما ييل: أصول الفقه يبني فيه علم واخلالصة هي أن 

 .كقواعد األمر والنهيامة الستنباط الفقه العالقواعد  -١

 .القواعد التي ترفع التعارض بني النصوص -٢ 

 صفات املجتهد أي الرشوط الالزمة لالجتهاد. -٣

 .هي أصول الفقهجمتمعة فهذه الثالثة 
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بٌ من دليلٍ تفصيّ وأما الفقه فهو:  تَسَ كْ يٍّ عميلٍّ مُ  .يلٍّ علمٌ بحكمٍ رشعِ

، مثل: النية يف الوض النصوص  استنباطا من كم هبذه النسبة أي ثبوت الوجوب للنية يف الوضوءاحلو فالتصديقوء واجبةٌ

هٌ  .الرشعية كقوله عليه الصالة والسالم: ( إنام األعامل بالنيات ) رواه البخاري ومسلم  .هو فِقْ

 أي تصديق. "علم  "فقولنا: 

ي كالعلم بأن الواحد نصف االثنني، وأن النار حمرقة، وأن احرتزنا به عن غري احلكم الرشع "حكم رشعي  "وقولنا: 

 الفاعل مرفوع، فالعلم هبا ال يسمى فقها.

كالعلم بوجوب النية يف الوضوء، وندب الوتر، احرتزنا به عن احلكم الرشعي غري املتعلق بعمل  "عميل  "وقولنا: 

 .اصطالحاكاإليامن باهللا ورسوله فليس من الفقه 

كتسَ  " وقولنا اهللا سبحانه وتعاىل  كعلم غري املكتسب علمالاحرتزنا به عن  وهو العلم النظري، لمبالرفع صفة للعِ  "بٌ مُ

 باألحكام الرشعية العملية فإنه ال يسمى فقها ألن علم اهللا أزيل وليس بنظري مكتسب. 

يف الوضوء مثال ال يسمى فقها ألنه أخذه ، فإن علمه بوجوب النية احرتزنا به عن علم املقلد "   من دليلٍ تفصييلٍّ  "وقولنا: 

 ال عن دليل تفصييل. جتهدعن تقليد مل
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 ( شرح النص )

 هـ ): ٩٢٦قال اإلمام أَبو حييى زكريا بنُ حممدِ بنِ أمحدَ األنصاريُّ الشافعيُّ رمحه اهللا تعاىل ( ت 

بسِم اِهللا الرَّحمِن الرَّحيمِ 
نا للوصولِ إىل قَ فَّ ، والصالةُ السالمُ عىل احلمدُ هللاِ الذي وَ ها يف العقولِ عَ ةٍ أَودَ جَ بقوَّ لوكَ مناهِ َ لنا سُ يرسَّ ، وَ  معرفةِ األصولِ

بولِ . نَ اهللاِ بالقَ دٍ وآلهِ وصحبهِ الفائزينَ مِ  حممَّ

بْكِيِّ ر مةِ التَّاجِ السُّ ام اخترصتُ فيهِ مجعَ اجلوامعِ للعالَّ هُ ترصٌ يف األَصلنيِ وما معَ َهُ وبعدُ فهذا خمُ نْهُ غريَ محِ اهللاُ، وأَبدلْتُ مِ

همْ باألصحِّ غالبًا. نا، وغريِ تُ عىل خالفِ املعتزلةِ بعندِ ، ونبَّهْ نَةٍ سَ  املعتمدِ والواضحِ هبام معَ زياداتٍ حَ

يْتُهُ لُبَّ األ بولَ وسمَّ نَ اهللاِ القَ هُ النَّفعَ بهِ فإنَّهُ خريُ مأمولٍ صولِ راجيًا مِ صُ  وينحرصُ  ،، وأَسألُ اتٍ وسبعةِ مقْ مَ هُ يف مقدِّ . ودُ تُبٍ  كُ

 اُلمَقدَِّمات
ها. وقِيلَ  يدِ تَفِ سْ ا، وحالُ مُ زئياهتِ ، وطرقُ استفادةِ جُ ةُ الفقهِ اإلمجاليةُ : أَدِلَّ تُها. :أصولُ الفقهِ فَ رِ عْ  مَ

: عِ  هُ قْ .مكتسبٌ من دليلٍ تفصيّ  ميلٍّ عَ  لمٌ بحكمٍ رشعيٍّ والفِ  يلٍّ

....................................................................................................................... 

حيمِ  ( محنِ الرَّ ) الباء يف البسملة للمصاحبة لقصد التربك أي أؤلف مع اسم اهللا الرمحن الرحيم متربكا باسمه  بسمِ اهللاِ الرَّ

والرحيم صفتان مشبهتان من رحم، والرمحن أبلغ من الرحيم ألنه يزيد  العظيم، واهللا: علم عىل املعبود بحق، والرمحن

عليه بحرف وزيادة املبنى تدل عىل زيادة املعنى، ولذلك قالوا: الرمحن الذي وسعت رمحته كل يشء، وأما الرحيم فهو 

نا(  ) احلمد هو: وصف املحمود بالكامل حبا له وتعظيام احلمدُ هللاِ(  خاص باملؤمنني يوم القيامة قَ فَّ ) التوفيق هو:  الذي وَ

) أي أصول الفقه، ويف هذا التعبري براعة  للوصولِ إىل معرفةِ األصولِ جعل اهللا فعلَ عبده موافقا ملا حيبه ويرضاه ( 

أن كتابه هذا  إىل استهالل وهو أن يستفتح املتكلم كالمه بألفاظ تدل عىل مقصوده وهنا ذكر املصنف كلمة األصول ليشري

َ (  م األصوليف عل يرسَّ ل (وَ لوكَ  ) أي سهّ ج و هو: الطريق الواضح، أي سهل اهللا لنا  مناهجَ  ) أي دخول (لنا سُ ) مجع منْهَ

ةٍ ) سبب ( بـ  سلوك طرق واضحة يف العلوم ( ) خيص هبا من شاء  يف العقولِ ) اهللاُ سبحانه وتعاىل ( أَودَعها ) للفهم ( قوَّ

دٍ والصالةُ السالمُ (  من عباده ) الصالة من اهللا هو ثناؤه عىل عبده يف املأل األعىل، ومن املالئكة واخللق هو طلب  عىل حممَّ

ي به بإهلام من  ذلك الثناء من اهللا تعاىل، والسالم أي التسليم من كل النقائص، وحممد اسم نبينا عليه الصالة والسالم سمّ

م وبني املطَّلِب ( وآلهِ لة ( اهللا تعاىل ألنه يكثر محد اخللق له لكثرة صفاته اجلمي ) أي أصحابه  وصحبهِ  ) هم مؤمنو بني هاشِ

بولِ ) أي الظافرينَ (  الفائزينَ صىل اهللا عليه وسلم ( حممد والصحايب من اجتمع مؤمنا بنبينا  نَ اهللاِ بالقَ )  وبعدُ (  ) والرضا مِ

لَّفُ (  فهذاأي بعد ما تقدم من البسملة واحلمدلة والصالة والسالم عىل من ذكر (  ترصٌ ) املُؤَ لفظه وكثر  وهو ما قلّ  )خمُ
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ام) أي أصول الفقه وأصول الدين (  يف األَصلنيِ معناه (  هُ ) أي مع األصلني من املقدمات واخلامتة التي ذكر فيها  وما معَ

ف (  مةِ  مجعَ اجلوامعِ ) أي يف هذا املخترص (  اخترصتُ فيهِ نبذة يف السلوك والتصوّ د الوهاب بن عيل بن عبد ) عب للعالَّ

ب بـ (  بْكِيِّ  ( ) أي تاج الدينالتَّاجِ الكايف امللقّ بْكٍ وهي قرية من قر حمافظة املنوفية بمرص املتويف عام  السُّ ) نسبة إىل سُ

َهُ اهللاُهـ (  ٧٧١ نْهُ ) معطوف عىل اخترصتُ (  وأَبدلْتُ ) وغفر له (  رمحِ ) من املسائل دِ غريَ املعتم ) أي من مجع اجلوامع ( مِ

تُ  ( فها عىل مجع اجلوامعاأض)  معَ زياداتٍ حسنةٍ ) أي باملعتمد والواضح (  هبام ) من األلفاظ ( الواضحِ ) غريِ ( و  ( ونبَّهْ

نا ( يل) قوعىل خالفِ املعتزلةِ بـ  قد  -ولو مع غريهم -: عندنا فيعرف أن املعتزلةالفحيث ق ،أي عند األشاعرة ) عندِ

تُ عىل خالف (و (  شاعرة يف هذه املسألةاألا خالفو همْ  ) نبهَّ ) أي غري املعتزلة كاحلنفية واملالكية وبعض أصحابنا  غريِ

) أي هذا بحسب  غالبًا: األصح كذا فيعرف وجود خالف يف املسألة لغري املعتزلة ( ال) فحيث ق باألصحِّ الشافعية ( 

يْتُهُ  ( : واملختار كذالهعىل اخلالف بقو نبهيوقد  ،للتعبري بعندنا وباألصح هغالب استعامل لُبَّ ) أي هذا املخترص (  وسمَّ

بولَ  ) أي مؤمال (راجيًا (  أراد لبَّ هذا العلم فعليه هبذا الكتاب ) واللب خالص كل يشء فمن األصولِ  نَ اهللاِ القَ ) أي  مِ

هُ النَّفعَ بهِ أن يتقبله عنده وال يرده عىل صاحبه (  فإنَّهُ األصول ملؤلفه وقارئه ومستمعه وسائر املؤمنني ( ) أي بلب وأَسألُ

هُ  ( ) أي مرجو خريُ مأمولٍ  ودُ صُ اتٍ  ) أي مقصود لب األصول ( وينحرصُ مقْ مَ ) أي أمور متقدمة عىل الكتب  يف مقدِّ

تُبٍ  وسبعةِ السبعة تعرض فيها لتعريف علم األصول وبيان احلكم الرشعي وأقسامه وغري ذلك (  األول يف  ) الكتاب كُ

القرآن، والثاين يف السنة، والثالث يف اإلمجاع، والرابع يف القياس، واخلامس يف االستدالل بغري ذلك من األدلة 

كاالستصحاب وبيان األدلة املختلف فيها، والسادس يف التعارض والرتجيح، والسابع يف االجتهاد وما يتبعه من التقليد 

ماتهذا مبحث (  .، فهذا هو حمتو هذا الكتابعلم الكالم وخامتة التصوف من مسائل ضم إليهوأدب الفتيا، وما    )املقدِّ

مة عىل املقصود ينتفع هبا الطالب قبل أن يدخل يف مباحث العلم، ابتد بتعريف العلم كي يتصوره  هاأوهي أمور متقدِّ

ةُ الفقهِ اإلمجاليةُ ملسمى هبذا االسم هو ( ) أي هذا الفن ا أصولُ الفقهِ : ( الالطالب تصورا إمجاليا قبل أن يدخل فيه فق )  أَدِلَّ

اأي غري املعينة كاألمر للوجوب والنهي للتحريم (  زئياهتِ ) أي جزئيات أدلة الفقه اإلمجالية التي هي أدلة  وطرقُ استفادةِ جُ

وحالُ  كتاب السادس (واملراد بالطرق املرجحات عند التعارض اآليت بياهنا يف ال كأقيموا الصالة، الفقه التفصيلية

ها يدِ تَفِ سْ تُها ) إن أصول الفقه ( وقِيلَ (  ) أي صفات مستفيد جزئيات أدلة الفقه اإلمجالية وهو املجتهد مُ فَ رِ عْ ) أي معرفة  مَ

الية وطرق استفادةِ جزئياهتا وحال مستفيدها، فبعض العلامء اختار يف تعريف أصول الفقه التعبري بأدلة مجأدلة الفقه اإل

، والفرق بني التعريفني هو أنه أي إدراك تلك األدلة ...فقه اإلمجالية.. وبعضهم اختار التعبري بمعرفة أدلة الفقه اإلمجاليةال

رفت أم مل تعرف، وعىل التعريف الثاين يكون أصول الفقه املعرفة عىل التعريف األول يكون أصول الفقه نفس األدلة، عُ 

ه أقرب إىل املدلول اللغوي فإن األصول يف شار بقيل إىل أن التعريف األول أوىل، ألن، واملصنف أالقائمة بعقل األصويل

اللغة مجع أصل وهو ما يبنى عليه غريه كالدليل فإنه أصل للحكم، واألمر يف ذلك هني فإن العلوم املدونة تارة تطلق ويراد 

يراد به الفاعل مرفوع واملفعول به منصوب ونحو  هبا القواعد وتارة تطلق ويراد هبا معرفة تلك القواعد، كالنحو فتارة

: علمٌ  ( ذلك وتارة يراد به معرفة تلك القواعد هُ قْ أي مأخوذ من الرشع املبعوث به  ) بحكمٍ رشعيٍّ ) أي تصديق ( والفِ
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) هو مكتسبٌ ر ( ) قيد إلخراج األحكام الرشعية االعتقادية كاإليامن باهللا واليوم اآلخ عميلٍّ النبي صىل اهللا عليه وسلم ( 

 ) للحكم قيد إلخراج علم املقلِّد. من دليلٍ تفصييلٍّ علم اهللا األزيل ( ك غري املكتسبالعلم بالرفع صفة للعلم إلخراج 
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 تابع المقدمات -الدرس الثاني
 

 تعريف احلكم الشرعي
 

ا أ لِّقُ بفعلِ املكلَّفِ اقتضاءً أو ختيريً : خطابُ اهللاِ املتَعَ ابأعمَّ منه و احلكمُ الرشعيُّ  .وضعً

 هو كالمه سبحانه وتعاىل. "خطابُ اهللاِ  "فقولنا: 

لِّقُ بفعلِ املكلَّفِ  "وقولنا:  عىل وجه البيان حلاله هل يطلب فعله أو يطلب تركه أو  املرتبط بفعل البالغ العاقلأي  "املتَعَ

 نون.جم وأ، فال يكلف صبي خيري فيه

 .حرمة أو كراهةطلبا للرتك أو  ،وجوبا أو ندبا للفعلأي طلبا  "  اقتضاءً  "وقولنا: 

ا "وقولنا:   بني الفعل والرتك وهو اإلباحة.أي  " أو ختيريً

   ) فهو خطاب من اهللا تعاىل متعلق بفعل املكلف إجيابا للصالة عليه.    وأقيموا الصالةَ مثال ذلك: قوله تعاىل: ( 

 له لألكل والرشب. ة تعاىل متعلق بفعل املكلف إباحَ ب من اهللا) فهو خطا وكلوا وارشبوا مثال آخر: قوله تعاىل: (

 أعم من أن يكون متعلقا بفعل املكلف أو بغري فعله. بأي  " أو بأعمَّ منه "وقولنا: 

ا "وقولنا:   أي جعال ليشء عالمة عىل احلكم التكليفي. "  وضعً

من اهللا تعاىل متعلق بغري فعل املكلف وهو زوال ) فهو خطاب  أقم الصالةَ لدلوكِ الشمسِ  مثال ذلك: قوله تعاىل: (

 من حيث جعله عالمة عىل حكم رشعي وهو وجوب صالة الظهر. الشمس عن وسط السامء عند الظهرية

 فاحلكم الرشعي له قسامن:

اأوال: احلكم التكليفي وهو :   .خطابُ اهللا املتعلقُ بفعلِ املكلَّفِ اقتضاءً أو ختيريً

 اب، والندب، والتحريم، والكراهة، واإلباحة.وله مخسة أنواع: اإلجي

 .الوارد بجعل يشء سببا أو رشطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسداخطابُ اهللا ثانيا: احلكم الوضعي وهو : 

 : السبب، والرشط، واملانع، والصحيح، والفاسد.أيضا وله مخسة أنواع

ومفصلة له، وكذا سائر األدلة كاإلمجاع والقياس ألهنا تكشف ويدخل يف خطاب اهللا السنة النبوية ألن السنة مبينة للقرآن 

 ). إن احلكم إال هللامنشئة للحكم قال تعاىل: (  تعن خطاب اهللا وليس
 

 الكالم النفسي واللفظي
 

 مسموع بل هو متكلم بكالم نفيس صويت إىل أن اهللا سبحانه وتعاىل ال يتكلم بكالم لفظياألشاعرة  املتكلمون من ذهب

 :توضيحه
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 ذلك الكالم اللفظي املسموع يكشف عن وجود مثله يف النفسفكل متكلم يرتّب الكالم يف نفسه قبل أن ينطق به، إن 

 فالذي يف النفس كالم نفيس والذي يف اخلارج كالم لفظي.

الذي  النفيس فاملعنى ،شخص آخر فقبل أن حيرك لسانه قد قام بنفسه هذا املعنى مثال: إذا أراد شخص أن يطلب ماء من

 ه اللغات هو الكالم النفيس.فيال ختتلف 

 مسموع ال لفظي معنوي بكالم نفيسوصحف إبراهيم وموسى واهللا سبحانه تكلم بالقرآن واإلنجيل والتوراة والزبور 

 منذ األزل قبل أن خيلق اخللق ويبعث الرسل. معانيها قائمة بنفسه سبحانه التي تتىل فكل تلك األلفاظ

والقرآن والسنة واإلمجاع والقياس وغريها من األدلة املعتربة  ،األزيل هو كالمه النفيس كلفنيعلق بفعل امل املتخطاب اهللاف

 ال أهنا نفسه. وتدل عليه ذلك اخلطاب األزيلتكشف عن 

اطَب أي خاطب اخللق وال خم ىوأقيموا الصالة وال تقربوا الزنمعنى  سبحانه قام يف نفسهقد منذ األزل إن قيل فعىل هذا ف

 فكيف يتم هذا؟حينئذ 

 قالوا: إن هذه اخلطابات وغريها متعلقة باملكلف عىل نحوين:

ملخاطب إن وجد مستجمعا لرشوط التكليف تعلق األول: قبل وجوده ويسمى هذا بالتعلق الصلوحي بمعنى أن ا

  اخلطاب به.

 هذا تقرير مذهبهم. والثاين حادث. ،الثاين: بعد وجوده ويسمى هذا بالتعلق التنجيزي، فالتعلق األول قديم أزيل

فهو  ،إىل نفي هذا الكالم النفيس وأنه سبحانه متكلم بمعنى أنه خلق هذه األصوات يف حمل وذهب املتكلمون من املعتزلة

 ه.اغسبحانه خلق صوتا سمعه جربيل وموسى عليهام السالم فبلّ 

ن اهللا فنزل به وأن جربيل عليه السالم سمع كالم اهللا مِ  إىل أن اهللا متكلم بكالم لفظي مسموع ثروذهب أهل احلديث واأل

وتفصيل ذلك يف كتب  وهذا هو احلق الذي تشهد به األدلة ). ن ربِّكَ له روحُ القدسِ مِ نزّ ، قال تعاىل: ( مبلغا رسله

 العقائد.
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 ( شرح النص )
 

ا وبأ ا واحلكمُ خطابُ اهللاِ املتعلِّقُ بفعلِ املكلَّفِ اقتضاءً أو ختيريً ا وصحيحً ا، وهو الواردُ سببًا ورشطًا ومانعً عمَّ وضعً

ا  .وفاسدً

....................................................................................................................... 

أي كالمه املبارش وهو القرآن أو  ) ابُ اهللاِ واحلكمُ خط فقال: ( م رشعي أراد أن يبني املقصود منهملا ذكر أن الفقه علم بحك

كونه ) أي املبني حلال فعل املكلف من حيث  املتعلِّقُ بفعل املكلفما يرجع إليه كالسنة واإلمجاع وسائر األدلة املعتربة ( 

ا فيهمطلوب الفعل أو الرتك أو خم فإنه  . هو احلي القيوماهللا ال إله إال :، وخرج بقوله املتعلق بفعل املكلف نحو قوله تعاىلريً

ا) أي طلبا للفعل إجيابا وندبا أو طلبا للرتك حتريام وكراهة (  اقتضاءً  ( خطاب اهللا تعاىل لكن مل يتعلق بفعل املكلف  أو ختيريً

ا نحو قوله تعاىل) بني الفعل والرتك وهي اإلباحة كان فإنه  وإن  .واهللا خلقكم وما تعملون :، وخرج بقوله اقتضاءً أو ختيريً

متعلق بأفعالنا من  فهو ري فإنه مل يفهم منه طلب أو ختيرييباالقتضاء أو التخأنه ليس ل املكلفني إال عامخطاب اهللا املتعلق بأ

 هبفعل اخلطاب الوضعي ) من فعل املكلف فقد يتعلقبأعمَّ  ( إما) و  ( حيث إهنا خملوقة هللا تعاىل ال من حيث تكليفنا بعمل

كقوله تعاىل: أقم الصالة وقد ال يتعلق بفعله  فإن الرسقة فعل املكلف، .ق والسارقة فاقطعوا أيدهيامتعاىل: والسار كقوله

ا(  فإن دلوك الشمس أي زواهلا عن وسط السامء ليس فعالً للمكلف .لدلوك الشمس أي جعال لليشء سببا أو  ) وضعً

ا ولذا قال (  ا  ( ) بكون اليشء الواردُ ( خلطابا ،) أي الوضع وهورشطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدً سببًا و رشطًا ومانعً

ا ا وفاسدً     ) وسيأيت بياهنا إن شاء اهللا. وصحيحً
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 تابع المقدمات -الدرس الثالث
 

 التحسني والتقبيح
 

 ال حكم إال هللا.

 وهو احلاكم سبحانه دون ما سواه ، وحيث ال حكم هللا فال حكم لغريهفاحلكم هللا وحدهإذا ثبتَ أن احلكم هو خطاب اهللا 

 وهذا حمل اتفاق بني املسلمني.

 فيام ييل:هم ولكن حصل خالف بين

هل يمكن للعقل أن يكتشف حكمه  وجميء الرسل بمعنى أنه قبل ورود الرشيعة ؟عقل يمكن أن يدرك حكم اهللاهل ال

رشكون باهللا ويرسقون ويكذبون فهل العقل كان هنالك خلق يسبحانه بناء عىل ما يف األفعال من مصالح ومفاسد فمثال 

وأنه يأمر بالتوحيد والعدل  ،ألهنا قبيحة نحوهايمكن أن يدرك أن اهللا ينهى عن الرشك به والرسقة والكذب والظلم و

 ؟أن العقل ال دور له يف إدراك هذه األمور ألهنا موقوفة عىل بيان الرشع  وأ ،ألهنا حسنة ونحوها والصدق

فيمكن أن يعرف أن هذا الفعل واجب عند اهللا وأن هذا الفعل  : إن العقل يمكن له أن يدرك حكم اهللاةقال املعتزل -١

دوالعقاب يف اآلخرة، ومن  عند اهللا استحق الذم يف الدنيا مثال أرشكمن حمرم عند اهللا ويرتتب عليه أنه  استحق املدح  وحّ

 والثواب يف اآلخرة. عند اهللا يف الدنيا

وال تعرف الواجبات وال املحرمات إال : إن العقل ال يدرك حكم اهللا قبل جميء الرسول أكثر احلنابلةو ريةوقال األشع -٢

مل يستحق املدح يف  لتوحيدأتى بامل يستحق الذم يف الدنيا عند اهللا وال العقاب يف اآلخرة، ومن  أرشكفمن بواسطة الرسل 

 رسول. هتنه مل يأألا عند اهللا وال الثواب يف اآلخرة الدني
 

 معاين احلسن والقبح
 

، كاحللو فهو موافق للطبع، واملر فهو منافر للطبع، هتالقبح منافريراد بالطبع اإلنساين، و ةوافقماحلسن ويراد به يطلق  -١

فهو موافق للطبع وما كان مبغوضا  وكالفرح واحلزن فاألول موافق للطباع والثاين منافر هلا، فكل ما كان حمبوبا للنفوس

 هذا املعنى من احلسن والقبح عقيل أي يدركه العقل لوحده من غري توقف عىل رشيعة ورسول.وا فهو منافر للطبع، هل

، كالعلم فهو صفة كامل، وكاجلهل فهو صفة نقص، صفة النقص القبحيراد باحلسن ويراد به صفة الكامل، ويطلق  -٢

جز والطيش والبخل واجلبن فهي صفات نقص، وهذا ، وكالعكاملوكالقدرة واحللم والكرم والشجاعة فهي صفات 

 العقل مستقال عن الرشيعة. هاملعنى عقيل أيضا يدرك
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استحق فاعله عند اهللا  احلسن ويراد به ما استحق فاعله عند اهللا املدح يف الدنيا والثواب يف اآلخرة، والقبح مايطلق  -٣

ف فذهب األشاعرة وغريهم إىل أنه رشعي ألنه أمر غيبي يتوقف ، وهذا هو حمل اخلالالذم يف الدنيا، والعقاب يف اآلخرة

 عىل إخبار الرسول، وذهب املعتزلة وغريهم إىل أنه عقيل يدرك بالعقل. 

 شكر املنعم
 

ورصف  ،واعرتافه بقلبه بنعمته وفضله عليه ،شكر املنعم سبحانه وتعاىل بمعنى ثناء العبد عىل ربه عىل نعمه بلسانه

 بام حيبه خالقه. جوارحه يف القيام

إذا ثبت أن شكر املنعم حسن فيجب عىل إنه عقيل ألنه مبني عىل املسألة األوىل فواجب ذهب املعتزلة إىل أن هذا األمر 

ض نفسه للذم والعقاب.  العبد أن يأيت به وإال عرّ

استحق فاعله املدح  رشعي ألنه مبني عىل املسألة األوىل فإن الواجب هو ما واجب وذهب األشاعرة وغريهم إىل أنه

هو أمر رشعي، فال جيب عىل العباد شيئا من هذا وكون الفعل يرتتب عليه  إن فعل والذم والعقاب إن مل يفعل، والثواب

 ء الرسول، فحيث ال رسول ال واجب وال حمرم.شكر أو غريه وال حيرم عليهم يشء من رشك أو غريه إال بعد جمي
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 ( شرح النص )
 

دْ  بْحَ بمعنى ترتّبِ الذمِّ حاال والعقابِ مآالً رشعيّانِ  ،اهللاِ نَ إال مِ  كُ حكمٌ رَ فال يُ نَ والقُ  مِ كرَ املنعِ وأنَّ شُ  ،وعندنا أَنَّ احلُسْ

  .إىل ورودهِ  وأَنَّه ال حكمَ قبلَهُ بل األمر موقوفٌ  ،واجبٌ بالرشعِ 

....................................................................................................................... 

ـدركُ حكـمٌ إال مـن اهللاِ إذا ثبت أن احلكم خطاب اهللا وحده ( ) وحيـث ال خطـاب هللا فـال يـدرك حكمـه سـبحانه  فال يُ

بْحَ أي عند األشاعرة (  )وعندنا( نَ والقُ ) أي يف احليـاة حاال  الذمِّ  ( و أي استحقاق املدحبمعنى ترتّبِ ) ) ليشء (  أَنَّ احلُسْ

، ثم إن كـان املقصـود باملـدح والـذم هـو ) يف اآلخرة وذلك كحسن الطاعة وقبح املعصية والعقابِ مآالً (  والثواب الدنيا

، وإن كان املقصود هبـام هـو والفطرة عقيل يدرك بالعقل همدح العقالء وذمهم ملن اتصف بالكامل والنقص فهذا ال ريب أن

إال الرشع املبعـوث  امأي ال حيكم هب ان) أي احلسن والقبح هبذا املعنى رشعي رشعيّانِ (  اهللا فهذا أمر غيباملدح والذم عند 

أما عند املعتزلة فعقليان أي حيكم هبام العقل بمعنى أنه طريـق  ،به الرسل فال يؤخذ إال من الرشع وال يعرف إال من الرشع

) عندنا و يتبعه حسنه أو قبحه عند اهللا (  ملا يف الفعل من مصلحة أو مفسدةإىل العلم هبام يمكن إدراكه من غري ورود سمع 

) وهو رصف العبد مجيع ما أنعم اهللا عليه من السمع والبرص وغريمها إىل مـا خلـق لـه فيسـتعمل سـمعه  أنَّ شكرَ املنعمِ ( 

ن ذلـك األصـل وهـو أن عاملسألة فرع وهذه  ال بالعقل ) واجبٌ بالرشعِ ونظره وسائر حواسه فيام حيبه ويرضاه سبحانه ( 

نَّه  عندنا ( )و  زلة (توعليه فمن مل تبلغه دعوة نبي ال يأثم برتكه خالفا للمع ،وال حكم قبل الرشعاحلسن والقبح رشعيان  أَ

هُ  خياطب به اخللق ( )ال حكمَ  ثبـوت ) أي الشـأن يف بل األمـر  أي قبل الرشع ببعثة أحد من الرسل عليهم السالم (  )قبلَ

أي ورود الرشع فحيث ال رشع ال حكم يعلم، وعند املعتزلة أن األمر غري موقـوف عـىل )  موقوف إىل ورودهِ  ( احلكم أنه

   الفعل من مصلحة أو مفسدة.عليه وروده ألن العقل يستكشف حكم اهللا بام اشتمل 

ءٌ ورش وقبيح قبل جميء الرسياملرشك  فعلأن املختار : تنبيه ِّ لعقوبة إنام تُستحق بمجيء الرسول، ول لكن اوصف بأنه يسَ

ومنها ما ظهر قبحه فنهى اهللا عنه ملا فيه من القبح قال تعاىل: ( إِنَّ اهللا يأمرُ  ،وأن من األفعال ما ظهر حسنه فأمر اهللا به

هذا عامة  وعىلبالعدلِ واإلحسانِ وإيتاءِ ذي القربى وينهى عن الفحشاءِ واملنكرِ والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) 

 .السلف
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 تابع المقدمات -الدرس الرابع
 

  احلكم التكليفي
 

 .أِ هو: العاقلُ البالِغُ غريُ الغافِلِ واملُلجَ  املكلّفُ 

ن ال يدريوهو : عن الغافل بغري الغافل و، عن الصبي بالبالغو، عن املجنونبالعاقل  فاحرتزنا بغري و، كالنائم والساهي مَ

، أي ال سعة وال فسحة له، كمن أخذ وألقي من مكان عال من يدري وال مندوحة له عام أجلئ إليههو : عن امللجأ و امللجأ

 ألنه ال إرادة له.ولكن ال مندوحة له فيكون غري مكلف  غريه عليه، فهو يدري أنه سيقتل هوقوععىل شخص سيقتل ب

خلف رأسه وأعطي سالحا  سالحكمن وضع  ،يهمن يدري وله مندوحة بالصرب عام أكره علوخرج بامللجأ املكره وهو : 

  اختياره سلب رضاه ال قد ألن اإلكراه ؛فهو مكلف ،الصرب إالوليس أمامه  له إرادة قتل، فهذاقتل أو يُ ليقتل غريه فإما أن يَ 

 .واإلباحة هة وخالف األوىلااإلجياب والندب والتحريم والكرواألحكام التكليفية ستة: 

 .الصالةوأقيموا  :نحو قوله تعاىل ،طلب الفعل طلبا جازمااملقتيض اهللا خطاب فاإلجياب هو:  -١

 لوال أن أشقّ عىل أمتي قوله عليه الصالة والسالم: ، نحوطلب الفعل طلبا غري جازمخطاب اهللا املقتيض والندب هو:  -٢

 .رواه البخاري ومسلم .كل صالة معألمرهتم بالسواك 

 .ى )وال تقربوا الزن(  :قوله تعاىل، كطلب الرتك طلبا جازما خطاب اهللا املقتيضوالتحريم هو:  -٣

، كقوله صىل اهللا عليه وسلم: إذا دخل طلب الرتك طلبا غري جازم بنهي مقصودخطاب اهللا املقتيض والكراهة هو:  -٤

 . رواه الشيخان.حتى يصيل ركعتني أحدكم املسجد فال جيلسْ 

عن  صوصيأت هني خم ، أي مللب الرتك طلبا غري جازم بنهي غري مقصودطخطاب اهللا املقتيض : هو وخالف األوىل -٥

رواه  .نحو قوله عليه الصالة والسالم: صلوا قبل املغربالفعل وإنام يستفاد النهي من ترك األوامر التي للندب، 

مر باليشء الواجب ، فاألتركهخالف األوىل، ألن األمر باليشء هني عن  الصالة قبل املغربفهو يفيد أن ترك  .البخاري

، ولو جاء هني خمصوص غري جازم عن خالف األوىلالذي هو  تركههني عن املحرم، واألمر باليشء املندوب  تركههني عن 

هني خمصوص عن يشء هنيا غري جازم فهو مكروه، وإذا مل يرد  ورد اتضح أنه إذاف، ترك الصالة قبل املغرب لكره تركها

 وىل.ألفحينئذ يكون تركه تركا له ندب حيث عىل فعلولكن ورد دليل  عنه صوصهني خم

 كقوله تعاىل: ( وكلوا وارشبوا ). ،التخيري بني الفعل والرتكخطاب اهللا املقتيض واإلباحة هي:  -٦
 

 ) ائلمس( 
 

 ، بمعنى أنه إن وجد مستجمعا لرشوط التكليف تناوله اخلطاب.اخلطاب يتناول املعدوماألوىل: 

 أي أهنام لفظان يطلقان عىل معنى واحد. دفانامرت رضالواجب والف: ثانيةال
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 ، مثل قراءة القرآن يف الصالة، كالقرآن والسنة املتواترةما ثبت بدليل قطعيالفرض:  :احلنفية بالفرق بينهام وهو وقال

 ، وجاحد الفرض كافر مرتد.ا ما تيرسّ من القرآن )ءوالثابتة بقوله تعاىل: ( فاقر

: ( ال ، كخرب الواحد والقياس، مثل قراءة الفاحتة يف الصالة الثابتة بحديث الصحيحنيل ظنيما ثبت بدليوالواجب: 

 وجاحد الواجب فاسق. .صالة ملن ال يقرأ بفاحتة الكتاب )

أي عائد إىل اللفظ والتسمية ألن حاصله أن ما ثبت بدليل قطعي هل يسمى واجبا كام يسمى فرضا، وأن  واخلالف لفظي

 ني هل يسمى فرضا كام يسمى واجبا؟ فعند احلنفية ال وعند اجلمهور نعم.ما ثبت بدليل ظ

 .املندوب واملستحب والتطوع والسنة مرتادفاتة: لثالثا

السنة وقال القايض حسني من الشافعية وغريه إهنا ليست مرتادفة بل الفعل إن واظب عليه النبي صىل اهللا عليه وسلم فهو 

 .التطوع هو ما ينشئه اإلنسان باختياره من األوراد فهوإنام أو مل يفعله و ،املستحبو وإال كأن فعله مرة أو مرتني فه

بالسنة هل يسمى فام سمي  اآلخر أو البأحد هذه األسامء هل يسمى ب ألن حاصله أن ما سمي أيضا واخلالف لفظي

    .اجلمهور نعم وقال القايض وغريه ال ؟ قال باملستحب والتطوع أيضا

هِ إنْ شاءَ صامَ وإنْ شاءَ أفطرَ جيب املندوب بالرشوع فيه ال: رابعةال عُ أمريُ نفسِ  .، لقوله صىل اهللا عليه وسلم: الصائمُ املتطوّ

 الرتمذي وهو صحيح.وأمحد رواه 

 من رشع يف صالة نافلة ثم عنّ له أن يقطعها فله ذلك وال يلزمه القضاء.مثال: 

 طر فله ذلك بال أثم وال يلزمه قضاء يوم آخر.مثال: من صام يوما تطوعا هللا ثم رأ أن يف

 ؟ فكيف قلتم ال جيب املندوب بالرشوع فيه فإن قيل فاحلج املندوب جيب إمتامه بالرشوع فيه

 الفرق هو:ف، ونحومها قلنا: إن احلج مستثنى ألن ندبه كفرضه يف النية وغريها من األحكام بخالف الصالة والصوم

نية الدخول يف احلج، بخالف الصالة والصوم فنية الفرض فينوي فيهام  وب كنية احلج الواجبيف احلج املندنية النفل  -١

إن أراد الفرض وينوي النفل كسنة راتبة أو الوتر إن  ينوهيام كالظهر والعرصاملفروضة ، فالصالة فيهام ختتلف عن نية النفل

   أراد النفل.

 ءبخالف الصوم مثال فإن من وط ،ق بني حج مفروض أو متطوع فيهال فرب عىل من فسد حجه بالوطءالزمة الكفارة  -٢

 .تلزمه الكفارةلزمته الكفارة، ومن وطئها يف صوم متطوع فيه فسد صيامه ومل وصيامه فسد يف رمضان زوجته 

ال زوجته يف احلج فسد حجه ووجب عليه إمتامه إىل النهاية فال خيرج منه  ئكمن وط وجب عليه إمتامه من فسد حجه -٣

 فرق بني فرضه وندبه، وليس كذلك الصالة والصوم فمتى فسدا خرج منهام وبطلت صالته وصيامه.
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 ( شرح النص ) 
 

ا، ف يًّ نَوِ عْ ا مَ قً لُّ عَ ندنا باملعدومِ تَ طابُ عِ هِ، ويتَعلَّقُ اخلِ رَ أِ ال املُكْ  إِنْ اقتىض فِعالً غريَ كفٍّ واألَصحُّ امتِناعُ تكليفِ الغافِلِ واملُلْجَ

ا مً ، أَو بغريِ مقصودٍ فإِجيابٌ  اقتِضاءً جازِ مٍ بنهيٍ مقصودٍ فكراهةٌ ، أو غريَ جازِ ا فتحريمٌ مً ا جازِ فًّ ، أَو كَ ، أَوْ غريَ جازمٍ فندبٌ

ها، واألَصحُّ ترادُ  ودَ دُ ، وعرفتَ حُ َ فإباحةٌ ريَّ الفُ األوىل، أَوْ خَ بِّ والتَّطَوُّ فُ الفرضِ والواجِ فخِ عِ بِ كاملندوبِ واملستَحَ

، واخلُلْفُ لفظِ  نَّةِ هُ والسُّ نَّهُ ال جيبُ إمتَامُ ، وأَ هايٌّ هِ نِيَّةً وغريَ ضِ رْ فَ هُ كَ كِ ألَنَّ بَ يف النُّسُ جَ وَ    .، وَ

....................................................................................................................... 

: واحلكم خطابُ اهللا.. والكالم عىل فيام سبق صنف املقدمات بعد تعريف األصول والفقه بتعريف احلكم بقولهاملاستفتح 

فاحلاكم هو اهللا سبحانه وتعاىل وقد ذكره بقوله: فال يدرك  .واملحكوم فيه ،واملحكوم عليه ،احلاكم :احلكم جير إىل بيان

وهو ما يعرف بمسألة  بغري الرشع ال طريق ملعرفة احلكمأنه يس بحاكم ون العقل لحكم إال من اهللا وما تبع ذلك من بيان أ

واملحكوم فيه هو  ،يه هو املكلف وقد ذكره هنا بقوله: واألصحُّ امتناع تكليف الغافل.. علالتحسني والتقبيح، واملحكوم 

أي يمتنع ويستحيل عقال أن خياطب الغافل )  واألَصحُّ امتِناعُ تكليفِ الغافِلِ  (سيأيت الكالم عليه والعمل املكلف به العبد 

وال يفهم   ال يدري حال غفلته فإن رشط اخلطاب هو الفهم والغافل ،الذي ال يدري فكيف يقال للنائم مثال صل وصم

أِ ( ألنه  كامللقى من شاهق عىل شخص يقتله، وهو غري مكلف ) وهو املكره عىل فعل ال مندوحة له عام أجلئ إليه واملُلْجَ

هِ  اإلرادة فهو كالسكني يف يد القاطع ( مسلوب رَ ) وهو من أكره عىل فعل من غري إجلاء بحيث يسعه الصرب، وهو ال املُكْ

فبعض العلامء ذهب إىل  ،واألصح يشري إىل وجود خالف يف املسألة :، ثم إن قولهمكلف ألن اإلكراه سلب رضاه ال إرادته

كنهم اتفقوا عىل أنه غري واقع يف الرشيعة فاألمر ال يعدو عن كونه تدقيقا أنه ال يستحيل عقال تكليف الغافل وامللجأ ول

ا (  عقليا يًّ نَوِ عْ ا مَ قً لُّ عَ ندنا باملعدومِ تَ طابُ عِ اخلطاب هو الكالم النفيس األزيل فحينئذ كيف يتعلق  أي إذا قلنا إن) ويتَعلَّقُ اخلِ

تعلق صلوحي معنوي بمعنى أنه إن  :بأن التعلق نوعان نحو وأقيموا الصالة باملكلف وهو غري خملوق أصال ؟ أجيب

 وجد املكلف مستجمعا للرشائط صلح أن يتعلق اخلطاب به، وهذا واقع منذ األزل، وتعلق تنجيزي حال وجود املكلف 

افِعالً غريَ كفٍّ اق ( ) ذلك اخلطاب األزيل الذي هو الكالم النفيس فإِنْ اقتىض( واخلطاب األزيل غري متعلق به  مً   )تِضاءً جازِ

إذا قيل افعل كذا النهي، بيانه:  ) نحو وأقيموا الصالة، وقوله غري كفّ هذا قيد احرتز به عنفإِجيابٌ  بأن مل جيز تركه (

فاملطلوب  ،ال تفعل كذا نحو ال تقم وال تزن وال ترسقفاملطلوب فيها فعل يشء معني، وإذا قيل  ،قم وصل وصم :نحو

هذا عل تلك األشياء وليس جمرد الرتك، والكف هو منع النفس عن أن تقدم عىل فعل يشء ما، وفيها هو كف النفس عن ف

فحينئذ إذا قيل األمر طلب فعل يدخل فيه التحريم ألن ال ترسق هو  ،هو فعل من األفعال النفسية التي يفعلها املرء الكف

فالكف أمر وجودي تتوجه  ،والرتك بني الكف اطلب فعل خمصوص وهو الكف عن الرسقة، فتلخص أن هنالك فرق

تقع يف زمانه ومل ختطر عىل باله، فهنا أمران فعل وهو أمر وجودي، النفس إليه، والرتك أمر عدمي كمن يرتك معصية مل 

النفس عن يشء ما بل هو إقدام عىل فعل ما  منعليس فيه ما أي وترك وهو أمر عدمي، والفعل يشمل الفعل غري الكف 
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، ويشمل الفعل الذي هو كف نحو ال ترسق وال تزن، فإذا اتضح هذا علم أننا نحتاج للتقييد بقولنا غري ةزكاكالصالة وال

يف قبال الرتك  أنهريف، وإنام مل أقيّد يف الرشح ألنني بنيت الكالم عىل املتبادر من الفعل يف العرف اكف حتى تستقيم التع

مٍ ( ) اقتىض اخلطاب فعال  أو (أسهل وجر عليه أيضا بعض العلامء فتأمل  فهو )  فندبٌ  ) بأن جوز الرتك ( غريَ جازِ

ا ) اقتىض اخلطاب (  أَوكحديث لوال أن أشق عيل أمتي ألمرهتم بالسواك مع كل صالة (  فًّ اكَ مً  جيز الفعل  بأن مل ) جازِ

ا (اقتىض اخلطاب  ) أو ( ى) نحو وال تقربوا الزنفتحريمٌ ( مٍ  كفًّ  ) أي خمصوص  بنهيٍ مقصودٍ  لرتك  () بأن جوز ا غريَ جازِ

ا غري جازم ( أَو كحديث إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حتى يصيل ركعتني ()  فكراهةٌ ( هني  ) ـب ) اقتىض اخلطاب كفًّ

الفُ األوىل أي غري خمصوص بل مستفاد من أوامر املستحبات ( ) غريِ مقصودٍ (  صلوا قبل املغرب املستفاد  كحديث ) فخِ

َ أَوْ  ه أن ترك الصالة حينئذ خالف األوىل (من ضد ريَّ نحو وكلوا  ) فإباحةٌ اخلطاب بني الفعل املذكور والكف عنه (  ) خَ

هاأهيا الطالب من هذا التقسيم الذي ذكرته لك (  ) وعرفتَ  ( وارشبوا ودَ دُ فحد اإلجياب:  ) أي حدود تلك األقسام حُ

ما، وحد الندب: خطاب اهللا املقتيض فعال غري كفّ اقتضاء غري جازم، وحد خطاب اهللا املقتيض فعال غري كفّ اقتضاء جاز

ا  ا اقتضاء جازما، وحد الكراهة: خطاب اهللا املقتيض كفًّ ، بنهي خمصوصاقتضاء غري جازم التحريم: خطاب اهللا املقتيض كفًّ

ا اقتضاء غري جازم بنهي غري خمصوص، وحد  اإلباحة: خطاب اهللا املخريّ بني وحد خالف األوىل: خطاب اهللا املقتيض كفًّ

بِ  ) لفظي ( واألَصحُّ ترادُفُ  فعل اليشء والكف عنه ( ) أي كام أن األصح  كاملندوبِ  ) خالفا للحنفية (الفرضِ والواجِ

نَّةِ ترادف ألفاظ املندوب (  عِ والسُّ بِّ والتَّطَوُّ غري  ) واحلسن والنفل واملرغب فيه أي مسامها واحد وهو الفعل واملستَحَ

الكف املطلوب فعله طلبا غري جازم، وخالف يف ذلك القايض حسني بن حممد من أصحابنا الشافعية، وخالف غريه أيضا 

فنفوا ترادفها فقالوا: الفعل إن واظب عليه النبي صىل اهللا عليه وسلم فهو السنة وإال كأن فعله مرة أو مرتني فهو املستحب 

) أي عائد  لفظِيٌّ  ) أي اخلالف يف املسألتني ( واخلُلْفُ  باختياره من األوراد فهو التطوع (أو مل يفعله وهو ما ينشئه اإلنسان 

هُ   هني (امإىل اللفظ والتسمية فاألمر فيه نَّ هُ  ال جيبُ أي املندوب ( ) وأَ بَ  خالفا للحنفية (بالرشوع فيه  ) إمتَامُ جَ وَ ) إمتام  وَ

كِ (  اتفاقا املندوب هُ  (عمرة ) من حج أو  يف النُّسُ هِ  ) أي النسك املندوب ( ألَنَّ ضِ رْ فَ ها ( ) أي كفرض النسك كَ  ) نِيَّةً وغريَ

تطوع وجب امتامه وال جيوز س بنسك مندوب كحج إن من تلبّ  :هذا جواب سؤال مقدر تقديرهو ،كالكفارة من األحكام

القاعدة خلصوصية فيه وهو أن نفله قطعه فكيف تقولون إن املندوب ال جيب إمتامه ؟ واجلواب هو: أن احلج خرج عن 

 وليس لفظيا. معنوي ، واخلالف بني اجلمهور واحلنفية يف هذه املسألة حقيقييف النية وغريها من األحكام هكفرض

ه عىل األول:  :نتنبيها  قال التاج السبكي صاحب مجع اجلوامع: والصواب امتناعُ تكليفِ الغافلِ وامللجأ وكذا املكرَ

هنا خالفه املصنف يف مسألة املكره فاختار تبعا لغريه أنه مكلف، فهذا مصداق واضح لقوله يف املقدمة الصحيح. اهـ  و

ليست مسألة تعلق اخلطاب  الثاين:، وأبدلت غري املعتمد والواضح هبام، فإن املصنف اعتمد تكليف املكره خالفا للتاج

لكالم اللفظي فإنه يقال لفظ وأقيموا الصالة الذي توجه إىل باملعدوم خمتصة بالكالم النفيس عند األشاعرة بل هي تشمل ا

لقائلني ال يتناوهلم لالصحابة هل يتعلق بمن بعدهم إىل قيام الساعة أو ال ؟ واجلواب نعم وال نحتاج لدليل آخر خالفا 

  واهللا أعلم. .، والصواب هو األولنفس اخلطاب األول ألهنم معدومون ونحتاج لدليل آخر
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 تابع المقدمات -امسالدرس الخ
 

 احلكم الوضعي
 

. ، والباطِلُ ، والصحيحُ ، واملانعُ ، والرشطُ  األحكام الوضعية مخسة: السببُ

فٌ للحكمِ هو:  السببُ  -١ رِّ عَ  .وصفٌ ظاهرٌ منضبِطٌ مُ

 القائمة بالذات نحو اخلمر مسكر، فاخلمر ذات واإلسكار وصف.من املعاين  معنىهو:  فالوصف

غري صاحبه، فال  من البرش الرضا فهو أمر خفي ال يطلع عليهك ، واحرتز به عن الوصف اخلفي،هو: الواضحوالظاهر 

 سموع.يقال إن القبول واإلجياب سبب للبيع ألن لفظ القبول واإلجياب أمر ظاهر مبل فائه يقال إن الرضا سبب للبيع خل

دُ الذي ال خيتلف باختالف األشخاص واأل املنضبط واألمكنة، احرتزنا به عن الوصف  ةألزمنحوال واهو: املطَّرِ

املضطرب مثل املشقة يف السفر ال يصح جعلها سببا للقرص ألهنا غري منضبطة ختتلف من شخص آلخر ومن صحة ملرض 

 ومن مكان آلخر ومن زمان لزمان وإنام السبب هو املسافة املحددة.

ف للحكم زوال سبب لوجوب الظهر، واإلسكار سبب حلرمة سبب لوجوب احلد، وال اهو: املبني للحكم كالزن املعرِّ

 اخلمر.

يلزم من وجوده وجوب احلد ومن  اكالزن ) يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدمأنه ( فة له هي: وخاصة السبب املعرّ 

 احلد.وجوب عدمه عدم 

 .وصف يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجود وال عدموالرشط هو :  -٢

 .لزم من عدمها عدم الصالة وال يلزم من وجودها وجود الصالة أو عدمهاكالطهارة ي

 مانع من اإلرث.فإنه كالقتل  .وصف وجودي ظاهر منضبط معرف نقيض احلكماملانع هو :  -٣

يقال إن عدم يشء هو مانع من كذا، بخالف السبب فإنه قد يكون وجوديا  احرتزنا به عن العدمي، فال وجوديوقولنا 

 ترصف املجنون، هلذا مل يذكر هذا القيد يف تعريف السبب. لبطالنعدم العقل سبب  كقوهلموقد يكون عدميا  ،اكالزن

 .أي أن وجوده دال عىل نقيض احلكم املرتتب عىل السبب املعرف نقيض احلكموقولنا: 

القتل واإلرث،  وجود تقتيضة القرابفب عىل السبب، اإلرث املرتتّ  حصولالقتل مانع من فلإلرث  االقرابة سببفإذا كانت 

 اإلرث.ذلك مانع من وجود 

كالصالة إذا استجمعت رشوطها وأركاهنا فإهنا تكون صحيحة ملوافقتها ، الفعل الذي وافق الرشعالصحيح هو:  -٤

 . رشعال
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 حدثمن أفإذا بطلت العبادة كصالة ، ، بفقد رشط من رشوطه أو ركن من أركانهالفعل الذي خالف الرشعوالباطل هو: 

فإنه ال يرتتب  بيع اخلمرا بطلت املعاملة مل ترتتب عليها آثارها كبفعل العبادة، وإذ مشغولةت الذمة مل يسقط الطلب وبقي

 عليه انتقال املبيع إىل املشرتي والثمن إىل البائع، وكالنكاح بال شهود ال يرتتب عليه حل االستمتاع بني الزوجني.

 ( مسائل )
 

 .، وقد ال يكون له إال وجه واحدتهلرشع وخمالفاموافقة ن له وجهان من قد يكواألوىل: الفعل 

 انكونيللرشع ف نيخمالف انقعيوتارة  ،نيصحيح انكونيللرشع ف نيموافق انقعي تارة امفإهن والبيع فاألول: كالصالة

 .نيباطل

ا باهللا -والرشك به والثاين: كمعرفة اهللا سبحانه مل تكن معرفة  كذلك، فإن مل تكن قة للرشعمواففاملعرفة دائام تكون  -عياذً

فال يوجد رشك تارة  خمالفا، والرشك باهللا سبحانه دائام يكون وال يقال يف اجلهل إنه معرفة فاسدة ال معرفة بل كانت جهال

 .خمالفاوتارة يقع  موافقايقع 

أما الفعل الذي له وجه واحد  .لوجهنيفإذا علم هذا فقولنا الصحيح هو الفعل الذي وافق الرشع، نعني بالفعل الفعل ذا ا

 ال يتصف بالصحة والبطالن. -بحسب االصطالح األصويل  -فإنه 

 عىل قولني: اختلف يف تعريف الصحة والبطالن الثانية:

 .والبطالن هو خمالفة الفعل ذي الوجهني الرشع، موافقة الفعل ذي الوجهني الرشع :أن الصحة هيفالقول األول 

، والبطالن يف العبادة عدم سقوط القضاء، سقاط القضاء ويف العقد ترتب آثاره عليهإالصحة يف العبادة ن والقول الثاين أ

 .ويف العقد عدم ترتب آثاره عليه

صالته  سمىفعىل التعريف األول ت -وهو يف الواقع ليس كذلك -نفسه متطهرا والفرق بينهام يظهر يف صالة شخص ظنّ 

واألركان يف اعتقاده وهذا هو املطلوب وإن كنا نلزمه بالقضاء إذا تبني له بعد ذلك أنه صحيحة ألهنا استجمعت الرشوط 

ا، وعىل التعريف الثاين ال ت  ، واخلالف لفظي.صالته صحيحة ألن القضاء مل يسقط عنه سمىمل يكن متطهرً

 رتب أثر العقد عىل العقد.أي ت بالنفوذ باإلجزاء بل توصفال واملعاملة ، العبادة توصف باإلجزاء وعدمهالثالثة: 

 ذهب اجلمهور لرتادفهام، وذهب احلنفية إىل التفريق بينهام فقالوا: ؟ هل الباطل والفاسد لفظان مرتادفان أو ال :رابعةال

 .ما رشع بأصله دون وصفهوالفاسد:  ،ما مل يرشع بأصله وال وصفهالباطل: 

اهيته، وهنالك أوصاف الزمة لألصل لكن ال تتوقف اليشء إذا وجدت أركانه ورشوطه فقد حتقق أصل موذلك أن 

 بل امعليها، فإذا كان النهي راجعا خللل يف األركان والرشوط فهو باطل، وإذا كان النهي ليس راجعا خللل فيهته حقيق

 باطلة. تكونالصالة بدون بعض الرشوط أو األركان كصالة بال وضوء لوصف الزم فهو فاسد، مثال ذلك 
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صوم يوم النحر فالصيام هنا فاسد ألن اخللل مل يرجع إىل أركان الصيام ورشوطه بل ملا فيه من اإلعراض  :ومثال الفاسد

ويرتتب عىل هذا أنه لو نذر أن  ،وهو معنى الزم للصيام يوم النحر ولكنه ليس داخال يف حقيقة الصيام عن ضيافة الرمحن

 .عند احلنفية مع احلرمةح يصوم يوما فصام يوم النحر مل يصح صومه عند اجلمهور وص
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   ( شرح النص )
 

: وَ  بَبُ ْ فٌ ظاهِ صْ والسَّ ، والرشَّ مِ كْ فٌ للحُ رِّ عَ بِطٌ مُ نْضَ : ما يَ رٌ مُ نْ عَ لْ طُ مُ مِ هِ العَ دَ زَ مُ منْ وجودِهِ وجودٌ وال عدمٌ مِ مُ وال يلزَ  دَ

، كالقتلِ  فٌ نقيضَ احلكمِ رِّ عَ بِطٌ مُ : وصفٌ وجوديٌّ ظاهرٌ منضَ .واملانِعُ   يف اإلرثِ

، بُّدِ يف األصحِّ وطِ التَّعَ قُ ها أي كفايتُها يف سُ اؤُ زَ ، وبصحةِ العبادةِ إجْ : موافقةُ ذي الوجهنيِ الرشعَ يف األصحِّ ةُ حَ  والصِّ

حِّ  ادُ يف األصَ ابِلُها البُطْالنُ وهوَ الفسَ قَ ، ويُ اءُ باملطلوبِ يف األصحِّ زَ هِ، وخيتَصُّ اإلجْ رِ تُّبُ أَثَ رَ ها تَ . وغريِ ظِيٌّ فْ  واخلُلْفُ لَ

....................................................................................................................... 

فٌ  بعد أن فرغ من احلكم التكليفي رشع يف احلكم الوضعي فقال: ( صْ : وَ بَبُ رٌ  ) أي معنىً ( والسَّ  ) غري خفي  ظاهِ

نْضَ ( مِ  ) ال مضطرب ( بِطٌ مُ كْ فٌ للحُ رِّ عَ فإنه وصف  زوال الشمس) قيد خيرج املانع فإنه معرف نقيض احلكم، مثاله  مُ

مُ  فيكون سببا رشعيا ( ظهرظاهر منضبط معرف للحكم الذي هو وجوب ال دَ هِ العَ مِ دَ نْ عَ مُ مِ لْزَ : ما يَ طُ ْ ) للمرشوط والرشَّ

مُ منْ وجودِهِ وجودٌ وال عدمٌ ه يشء ( قيد خيرج املانع فإنه ال يلزم من عدم ) قيد آخر خيرج السبب ألنه يلزم من  وال يلزَ

الطهارة للصالة يلزم من عدمها عدم الصالة وال يلزم من وجودها وجود وال عدم فتكون  الرشط مثالوجود الوجود، 

: وصفٌ وجوديٌّ  رشطا رشعيا ( بِطٌ  ) ال خفي (ظاهرٌ ) ال عدمي ( واملانِعُ فٌ نقيضَ احلكمِ  ) ال مضطرب ( منضَ رِّ عَ  )مُ

  فإنه مانع من وجود اإلرث املسبب عن قرابة أو زوجية أو والء  ) اإلرثِ باب ( يف ) كالقتلِ  ( املرتتب عىل السبب

: موافقةُ ( ةُ حَ يوافق ) فإذا وافق فهو صحيح، وإن مل  الرشعَ ) ومها موافقة الرشع وخمالفته ( ذي الوجهنيِ  الفعل ( )والصِّ

فعىل  يف العقد، رهاثآتب عليه رتالصحة ما أسقط القضاء يف العبادة، وما ت :) من القولني، وقيل يف األصحِّ  فهو باطل (

األول هنالك تعريف جيمع الصحة يف العبادة والعقد، وعىل الثاين الصحة يف العبادة هلا معنى ويف العقد هلا معنى آخر 

ها وبصحةِ ا واخلالف بينهام لفظي ( اؤُ زَ ) إجزاؤها مبتدأ مؤخر وبصحة العبادة خرب مقدم، واألصل هو: وإجزاءُ لعبادةِ إجْ

بُّدِ (  ، فإذا صحت العبادة قيل عنها إهنا جمزئة ثم فرس اإلجزاء بقولهبصحتها العبادة وطِ التَّعَ قُ الطلب ) أي أي كفايتُها يف سُ

من القولني، وعىل  ) يف األصحِّ ن طهارته ثم تبني له حدثه ( وإن مل يسقط القضاء يف بعض احلاالت كام يف صالة من ظ

ها ) بصحة ( و اإلجزاء هو: سقوط القضاء ( القول الثاين يكون املقصود ب هِ  ( أي غري العبادة كالعقد )غريِ رِ ثَ تُّبُ أَ رَ عليه  ) تَ

يضا خرب مقدم ومبتدأ مؤخر، واألصل وهو ما رشع الغري له كحل االنتفاع يف البيع، وحل التمتع يف النكاح، ثم إن هذا أ

اءُ باملطلوبِ  ( ترتب األثر هعن أبصحته، فإذا صح العقد نشهو: وترتُّبُ أثرِ العقد  زَ العبادة واجبة ب) أي وخيتَصُّ اإلجْ

يف (  وال بعدم اإلجزاء باإلجزاء توصف العقودفال  كالوتر وسائر النوافل، أو مستحبة كالصلوات اخلمس والزكاة كانت

باإلجزاء إال الواجب من العبادات، فال يقال: نافلة جمزئة، كام يقال فريضة وصف بل ال ي :، وقيل) من القولني األصحِّ 

ابِلُها (  واخلالف لفظي جمزئة، قَ  ) أي البطالن وهوَ ) وهو خمالفة الفعل ذي الوجهني الرشع ( البُطْالنُ ) أي الصحة ( ويُ

حِّ ( ادُ يف األصَ ، وقال احلنفية: الباطل: ما مل يرشع بأصله وال بوصفه، والفاسد: ما رشع بأصله دون رتادفانفهام م )الفسَ

وصفه، واخلالف لفظي ألن حاصله أن ما مل يرشع ال بأصله وال بوصفه هل يسمى فاسدا كام يسمى باطال أو ال؟ وأن ما 
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واخلُلْفُ احلنفية ال وعند اجلمهور نعم (  رشع بأصله ومل يرشع بوصفه هل يسمى باطال كام يسمى فاسدا أو ال ؟ فعند

ظِيٌّ  فْ  ) يف املسائل السابقة. لَ

ليست النار هي التي حترق بل اهللا هو الذي خيلق احلرق عند متاس قالوا: اعلم أن األشعرية نفوا تأثري األسباب، ف تنبيه:

عند رشب املاء، وليست السكني هي التي النار مع جسم آخر، وليس املاء هو الذي يروي العطش بل اهللا الذي خيلق الري 

الذي خيلق القطع والبني عند متاس السكني مع جسم آخر، وهلذا يقولون: إن املاء حيصل عنده الري ال به  هوتقطع بل اهللا 

 إال اوالسكني حيصل عندها القطع ال هبا، ثم طردوا هذا األصل يف الرشعيات فنفوا أي تأثري لألسباب الرشعية فليس الزن

عالمة معرفة عىل وجوب احلد من غري أن يكون له تأثري ومدخلية يف وجوب احلد، وليس احلدث إال عالمة معرفة عىل 

ف  أنه ، ولذا يقولون يف تعريف السببحيصل النقض عند احلدث ال به :انتقاض الوضوء بال تأثري ولذا يقولون معرِّ

 .للحكم أي من غري تأثري فيه

مثال ملعنى فيه وأنه كان فاحشة ومقتا  اث واألثر هو إثبات تأثري األسباب بإذن اهللا تعاىل، فالزنوالذي اختاره أهل احلدي

 جعله سببا للحد ورتب عليه العقوبة. وتفصيل ذلك موكول ملحله.حرمه اهللا ووساء سبيال 
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 تابع المقدمات -الدرس السادس
 

 ميةاألداء والقضاء واإلعادة والرخصة والعز 
 

 .يف وقتها من الصالة فعلُ العبادةِ أو ركعةٍ األداء هو: 

فإذا كان للعبادة وقت حمدد ابتداءً وانتهاءً ففعلت العبادة يف وقتها فهي أداء، كالصلوات اخلمس، وإذا ضاق الوقت 

 أيضا هي تعترب أداءً يف الوقت والباقي خارج الوقت ف -بأن فرغ من السجدة الثانية -ومتكن املصيل من إيقاع ركعة كاملة

نْ لقوله صىل اهللا عليه وسلم:   .. رواه البخاري ومسلمالصالةَ  أدركَ  فقدْ  ن الصالةِ مِ  ةً عَ كْ كَ رَ رَ أدْ  مَ

 ومع تسميتها أداء إال أنه حيرم عليه تأخريها إىل وقت ال يسعها كاملة بال عذر.

 وافل.بة كالنملندوالعبادة الواجبة كالصلوات اخلمس ول هو شامل العبادةوقولنا 

ا كوقت الصالة فإنه وقت واسع يسع فعل ان موسعسواء أك ،ر يف الرشع للعبادةالزمان املقدّ  :الوقت هو يف وقتِها وقولنا

 الصوم.وقت قا بأن كان الوقت ال يسع سو فعل العبادة مرة واحدة كأو مضيّ  ،العبادة أكثر من مرة

 يف االصطالح. لق فال يسمى فعله أداء وال قضاءاملط كالنفلالعبادة غري مؤقتة بوقت  تفإن كان

ا ملا سبقَ لفعلِهِ مقتضٍ  من الصالة أو إال دون ركعةٍ  فعلُ العبادةِ والقضاء هو:   .بعد وقتها تداركً

بعد وقتها املقدر هلا فهي قضاء، وإذا أدرك دون ركعة ففعلها يف وقتها والباقي خارج الوقت فهي  بتاممها فإذا فعلت العبادة

 دراك ركعة كاملة.إاء أيضا، ألن أقل ما يدخل يف األداء قض

ا ملا سبق لفعله مقتضوقولنا:  عليه ولكنه ملا  االداعي لفعله متقدم طلبهأن القضاء يكون مقتضاه وأي طلب وذلك  تداركً

له تعاىل أقم الطلب بالصالة بقو ، كصالة الظهر بعد دخول وقت العرص فإنّ حتى خرج الوقت طولب بتدارك ما فاته تأخر

 رك بفعلها بعد وقتها.اأن يتد مشغولة إىلذمة العبد الصالة لدلوك الشمس قد تقدم فبقيت 

 .بعد الوقت وقتهاإعادة الصالة املؤداة يف  تداركاوخرج بقولنا 

صىل الظهر منفردا ثم بعد دخول وقت العرص رأ مجاعة يصلون الظهر مجاعة فصالها معهم، فهذا ال شخص  :مثاله

 ترب من القضاء ألنه مل يستدرك بفعله هذا ما فاته فإن فرض الصالة سقط عنه بصالته يف الوقت.يع

ا ثانيا فعلُ العبادةِ واإلعادة:   .يف وقتها مطلقً

ا ثم أدرك مجاعة يصلون الظهر فأعادها معهم فهذه تسمى إعادة ألنه فعل العبادة مرة ثانية يف  كمن صىل الظهر منفردً

 وقتها.

ا وقولنا:  رأ أن يعيدها مرة أخر. أنب عذرخلل يف األوىل أو بدون لعذر كوجود أي سواء كانت اإلعادة  مطلقً

ألنه يصدق عىل اإلعادة تعريف األداء وهو  ألن كل إعادة أداء والنسبة بني األداء واإلعادة هي العموم واخلصوص املطلق

 مرة واحدة وال يعيد. يف الوقت الشخص وليس كل أداء إعادة ألنه قد يصيل فعل العبادة يف وقتها
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ُ من والرخصة هي:  ريِّ  .مع قيام السبب للحكم األصيل لعذر صعوبة عىل املكلَّف إىل سهولةاحلكمُ الرشعي املُتَغَ

 فهنا أكل امليتة ،لعبادمثل أكل امليتة للمضطر، فاحلكم األصيل هو حرمة أكل امليتة ولكن تغري احلكم يف حق املضطر رمحة با

مع  االضطرارلعذر وهو  أكلهاوجوب يسمى رخصة ألن احلكم قد تغري من الصعوبة وهو حرمة أكلها إىل السهولة وهو 

 احلكم األصيل وذلك السبب هو خبث امليتة. يالسبب املقتيض للحرمة التي ه وبقاء قيام

 والرخصة أربعة أقسام:

  .ل كي ينقذ حياته من املوتأن يأك كأكل امليتة للمضطر فإنه جيب عليه رخصة واجبة -١

 كقرص الصالة للمسافر فإنه يندب له القرص فإن أتم صالته جاز. رخصة مندوبة -٢

م وهو بيع يشء موصوف يف الذمة فإنه رخصة ألن األصل يف البيع أن يكون ليشء حارض لَ كبيع السَّ  رخصة مباحة -٣

 معني ولكنه أجيز حلاجة الناس إليه.

لقوله تعاىل: وأن كفطر مسافر يف صوم واجب ال يرضه، فإن الصوم حينئذ يكون مستحبا  رخصة خالف األوىل -٤

 والفطر خالف األوىل.لكم،  تصوموا خري

تؤتى حيب أن إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كام وال تكون الرخصة حمرمة أو مكروهة ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال: 

 حبان. ابنرواه  .عزائمه

، أو تغري إىل صعوبة، أو إىل سهولة ال لعذر، أو لعذر ال مع قيام السبب والعزيمة هي:  احلكم الرشعي الذي مل يتغري أصالً

 .للحكم األصيل

.اكوجوب الصلو  ت فإن احلكم مل يتغري أصالً

 اإلحرام فإنه تغري إىل صعوبة ألنه كان مباحا قبل اإلحرام بحج أو عمرة. بعدوكحرمة االصطياد 

ء لكل صالة ملن مل حيدث، فإن احلكم األصيل هو وجوب الوضوء لكل صالة أحدث أو مل حيدث ثم وكحل ترك الوضو

 دعا إىل هذا التغيري. عذر وجود من غري تغري إىل جواز الصالة بالوضوء األول

احلكم إىل اجلواز  تغريوكإباحة الفرار أمام عرشة من الكفار فأكثر يف القتال، فإنه كان حيرم الفرار لقلة املسلمني يومئذ، ثم 

 ز ذلك لعذر وهو مشقة الثبات أمام العرشة.ا، وإنام جاملسلمني كثروا مع عدم قيام السبب للحكم األصيل ألن

فاحلكم األصيل هو وجوب الثبات أمام عرشة من الكفار قد تغري إىل جواز عدم الثبات لعذر وهو املشقة، ولكن مع عدم 

 يف احلرمة وقتها هو قلة املسلمني، أما وقد كثروا فلم يبق احلكم كام كان.بقاء سبب احلكم األصيل فإن السبب 
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 ( شرح النص )  
 

ةٍ صَ واألَ  عَ كْ بَادةِ أَوْ رَ لُ العِ تِها، وهُ  حُّ أَنَّ األَداءَ فِعْ قْ دَّ مَ وَ زَ يف وَ قَ ْ نٌ مُ ارٌ هلا رشَ تِها قْ دَ وَ عْ ةٍ بَ عَ كْ ونَ رَ إال دُ  لُها أَوْ عْ اءَ فِ ضَ ، وأَنَّ القَ عً

، وأَنَّ اإلعادةَ فِ  تَضٍ قْ لِهِ مُ عْ بَقَ لفِ ا ملا سَ كً طْ لُها وَ عْ تَدارُ ا.قتَها ثانيًا مُ  لَقً

بَبِ للحُ  رٍ معَ قيامِ السَّ ذْ ولةٍ لِعُ هُ َ إىل سُ ريَّ غَ ةٌ واجِ واحلُكمُ إنْ تَ صَ خْ الفُ األَ وبةٌ ومُ دُ نْ بةٌ ومَ كمِ األصيلِّ فرُ ىل كأَكلِ وْ باحةٌ وخِ

ٍ يتَةٍ وقَ مَ  طِهِ  رصْ لَمٍ وفِطْرِ مُ  برشَ ُّ سافرٍ ال يَ وسَ .يمَ زِ عَ ومُ وإال فَ هُ الصَّ رضُ  ةٌ

....................................................................................................................... 

كم الوضعي عند بعض العلامء ذكرها بعده فقال: ملا كان األداء والقضاء واإلعادة والرخصة والعزيمة من أقسام احل

بَادةِ ( لُ العِ حُّ أَنَّ األَداءَ فِعْ ةٍ  ) فعل (أَوْ واجبة كانت أو مندوبة (  ،) من صالة وصوم وغريمهاواألَصَ عَ كْ يف  ) من الصالة (رَ

تِها قْ عضها يف الوقت ولو ركعة كاملة ال إن األداء فعل كل العبادة يف وقتها ففعل ب :) مع فعل البقية بعد الوقت، وقيل وَ

، بل يكون قضاءً عىل قول بعض العلامء، أو يكون البعض الواقع يف الوقت أداء والواقع بعده قضاء يكون أداء حقيقة

وَ  (فتتصف الصالة هبام معا عىل قول آخر لبعض العلامء  ا ) أي وقت العبادة املؤداة (وهُ عً ْ رٌ هلا رشَ دَّ قَ نٌ مُ مَ كان ) موسعا  زَ

اءَ ) األصح ( و  أو مضيقا فإن مل تكن العبادة مؤقتة كالنفل املطلق فال يسمى فعلها أداء وال قضاء اصطالحا ( ضَ أَنَّ القَ

لُها  ةٍ  ) فعلها (أَوْ  ( ) أي العبادة كاملةفِعْ عَ كْ ونَ رَ تِها  كام سبق (أداء ) خرج به ما لو أدرك ركعة يف الوقت فإنه  إال دُ قْ دَ وَ عْ بَ

تَضٍ تَد قْ لِهِ مُ عْ بَقَ لفِ ا ملا سَ كً فإنه ليس من القضاء،  ) أي طلب، وخرج بالتدارك إعادة الصالة املؤداة يف وقتها بعد الوقت ارُ

لُها ) األصح ( و  ( إن القضاء يشمل ما لو أدرك بعض الصالة ولو ركعة :وقيل قتَها ثانيًا  ( ) أي العبادةأَنَّ اإلعادةَ فِعْ وَ

ا لَقً طْ    )واحلُكمُ (اإلعادة خمتصة بوجود خلل يف األوىل  :سواء أكان لعذر كوجود خلل يف األوىل أو بدون عذر، وقيل) أي  مُ

َ  الرشعي ( ريَّ غَ ولةٍ ) من صعوبة عىل املكلف ( إنْ تَ هُ بَبِ ) كأن تغريّ من حرمة يشء إىل حله ( إىل سُ رٍ معَ قيامِ السَّ ذْ ) لِعُ

ةٌ ملعرف عىل قول األشاعرة ( عىل قول أهل احلديث أو الباعث ا صَ خْ كمِ األصيلِّ فرُ  ) أي فاحلكم السهل يسمى رخصة للحُ

ىل  ( الفُ األَوْ باحةٌ وخِ وبةٌ ومُ نْدُ بةٌ ومَ يتَةٍ ) هذه أقسام الرخصة وقد مثّل هلا عىل الرتتيب بقوله ( واجِ للمضطر  )كأَكلِ مَ

ٍ  هذا مثال الرخصة الواجبة ( بأن وجد يف نفسه كراهة القرص إليثاره األصل وهو اإلمتام فإنه ) طِهِ برشَ ) من مسافر ( وقَرصْ

بأن كان يعلم جواز القرص ولكن عرض ظن فاسد يف نفسه ختيال فيسن له القرص  يسن له القرص حينئذ، أو شك ىف جوازه

كثر خروجا من فا -أي ثالثة أيام -وكان سفره يبلغ ثالث مراحل، إرغاما لنفسه عن اخلوض يف الشكوك والوساوس

 جواز ومل خيتلف ىف ،اإلمتام خروجا من اخلالفخالف اإلمام أيب حنيفة فإن القرص عندنا جيوز ملرحلتني ولكن يستحب 

خروجا من خالف من  فأكثر فإنه يستحب له اإلمتام ولو بلغت املسافة ثالثة أميال يديم السفراملسافر كأن كان قرصه 

لَمٍ ، وهذا مثال الرخصة املندوبة ( من كتب الفروعكام هو معلوم أوجب عليه اإلمتام  ) وهو بيع يشء موصوف يف وسَ

لَمالبلفظ  الذمة سافرٍ ، وهذا مثال الرخصة املباحة ( أو السلف سَ هُ يف زمن صيام واجب كرمضان (  )وفِطْرِ مُ ُّ ال يَرضُ

أي وإن مل يتغري احلكم  ) وإالهو األوىل (  وهذا مثال الرخصة التي هي خالف األوىل، فإن رضه الصوم فالفطر) ومُ الصَّ 
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كام ذكر بأن مل يتغري أصال كوجوب املكتوبات، أو تغري إىل صعوبة كحرمة االصطياد باالحرام بعد إباحته قبله، أو تغري 

لكل  كحل ترك الوضوء لصالة ثانية ما دام حمافظا عىل وضوئه األول بعد أن كان جيب الوضوء عند القياملسهولة ال لعذر 

كإباحة ترك ثبات واحد من املسلمني أمام عرشة من الكفار يف  ال مع قيام السبب للحكم األصيل تغري لعذرأو ، صالة

حال اإلباحة لكثرتنا حينئذ وعذر اإلباحة  القلة بقتومل  يف بداية اإلسالم، تنااحلرمة قل وسبب أن كان حمرماالقتال بعد 

ةٌ عَ فَ  ( مشقة الثبات املذكور ملا كثرنا يمَ  احلكم حينئذ عزيمة. ىأي فيسم ) زِ

فإن الرخصة تقتيض السهولة والوجوب يقتيض اإللزام والتكليف ؟ واجلواب:  تنبيه: قد يقال: كيف تكون الرخصة واجبة

  السهولة يف وجوب أكل امليتة من حيث موافقتها غرض النفس يف بقائها فلوال تلك الرخصة هللك العبد عند االضطرار.
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 تابع المقدمات -الدرس السابع
 

 الكالمية ةاملقدم
 

.: ما يمكنُ التوصّ هو الدليل  لُ بصحيحِ النظرِ فيه إىل مطلوبٍ خربيٍّ

ِ كالعَ   أن العامل ال بد له من خالق.ل إىل نتيجة فإن من نظر يف حاله وعلم أنه ليس أزليا بل هو حادث بعد أن ملْ يكنْ توصّ  املَ

 أمر توصل إىل أن الصالة واجبة. أقيموا من نظر يف حال هذه اآلية وعلم أن لفظموا الصالة، فإن وكأقي

لفقولنا:  ن أعرض ومل ينظر فيه ما يمكن التوصّ  لن يصل. أي أن هذا شأن الدليل وال يشرتط أن يوصل بالفعل ألن مَ

ره يف الدليل من اجلهة التي من شأهنا أن ينتقل بأن يكون نظ أي بالنظر والفكر الصحيح فيه بصحيح النظر فيهوقولنا: 

 ، فإن من نظر يف الدليل ومل يعرف وجه داللته لن يصل للمطلوب.وهو املسمى بوجه الداللة الذهن هبا إىل النتيجة

بصحيح النظر فيه إىل مطلوب تصوري حدٌ  صلإىل أمر تصديقي ال تصوري فام يمكن التوأي  مطلوب خربي إىل :وقولنا

فعند املناطقة هو جمموع املقدمتني، وعند األصوليني  يل، واعلم أن الدليل عند األصوليني خيتلف عنه عند املناطقة،ال دل

هو موضوع النتيجة، فإذا قيل: العامل حادث، وكل حادِثٍ ال بد له من حمدث، فهذا هو الدليل عند املناطقة والنتيجة هي: 

ث، أما عند األص  وهو احلدوث.احلد األوسط ووجه الداللة هو ،  مفرد وهو العاملَ وليني فالدليل العامل ال بد له من حمدِ

، د املنعكساملطّر :لهمن دخول غري أفراده فيه، ويقال  املانعألفراده  اجلامع، وهو ما يميّز اليشء عن غريهواحلدّ هو: 

 عال مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم.املطرد هو املانع، واملنعكس هو اجلامع، مثل: الصالة: عبادة ذات أقوال وأفف

 .اتصديقيسمى  مع حكمو اتصورً  واإلدراك بال حكم يسمى

 لوحده أو احلرمة لوحدها تصور. اتصديق، وإدراك معنى الزن ا، فاحلكم بثبوت احلرمة للزنحرام انحو: الزن

 .الفكر املوصل إىل العلم أو الظن أو االعتقادوالنظر هو: 

احكم جاوالعلم هو:  ً  نحو: اهللا واحد. .زم ال يقبل تغريّ

اوقولنا:  ب وسبب يقتضيه فيكون موافقا للواقع، وقد يكون املوجب هو ال يقبل تغريً  لرضورةا، أي لكونه نشأ عن موجِ

ا، أو  حرام، أو  اكاحلكم بأن الزن رشعكاحلكم بأن العامل حادث، أو القاطع من: عقل  الدليلنحو زيدٌ قائمٌ ملن رآه واقفً

 كاحلكم بأن احلجر ليس بقوت. ادةع

 سنية صالة الوتر.كاعتقاد املقلد  فيسمى باالعتقاد موجب مما ذكرفإن مل يكن احلكم عن 

 .وأما اجلهل البسيط فهو انتفاء العلم، ادةبقدم امل الحدةكاعتقاد امل وإن مل يكن مطابقا للواقع فيسمى جهال مركبا

 .الشك إن كان متساوياهو ان راجحا وهو الوهم إن كان مرجوحا وكم جازما فهو الظن إن كوإن مل يكن احل

 مثال الظن حكم الفقيه بأن القرء هو الطهر، فيكون إدراكه بأن القرء احليض ومها، ومثال الشك لو استو عنده األمران.

 ، فإذا نبه عليه تنبه له .الغفلة عن املعلوم احلاصل: والسهو
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ا ل ، فيستأنفافظةمن احل زوال املعلوم :وأما النسيان فهو  تحصيله.طلبا جديدً

 ( مسائل )
 

 عىل أقوال: بعد النظراحلاصل بالنتيجة اختلف الناس يف العلم األوىل: 

هلا يف حصول النتيجة بل اهللا سبحانه خيلق النتيجة يف قلب العبد  أن قدرة الناظر ال تأثريوهو القول األول لألشاعرة  -١

 .ند الرشبععند النظر كام خيلق الري 

ومجهورهم ذهبوا إىل أن العلم احلاصل عند النظر عادي ال جيوز ختلفه إال خرقا للعادة كام ختلفت النار عن حرق إبراهيم 

ا. ، وذهب بعضهم إىل أن العلم بالنتيجة الزم للنظر ال جيوز ختلفهعليه السالم  أبدً

 عقيل ، وقالوا إن هذا العلم رضوري احلصول الزمطلوبت العلم باملالقول الثاين للمعتزلة أن قدرة الناظر أوجد -٢

د العلم، فالعلم  ،خلق فعله وهو النظروهو أن املرء  بالتوليد، ويعرف مذهبهم للنظر يستحيل انفكاكه عنه وعن النظر تولّ

  بالنتيجة فعل للعبد بواسطة نظره، فالنظر فعل العبد األول املبارش والعلم فعله الثاين غري املبارش.

فليس نظر العبد هو اخلالق كام خيلق بالنار احلرارة، القول الثالث ألهل احلديث أن اهللا خلق بنظر العبد العلم بقلبه،  -٣

مما جرت سنة  بالنظر أن العلم احلاصلوللعلم كام هو قول املعتزلة وال أن نظر العبد ال مدخل له كام هو قول األشاعرة، 

  واهللا أعلم. هذا من كالم اإلمام يف الرد عىل املنطقينيفهم  عىل ما عاديفهو  اهللا بخلقه

 قولني:بمعنى هل يوجد علم هو أقو من علم آخر عىل  اختلفوا يف العلم هل يقبل التفاوت أو الالثانية: 

بالقول األول أنه ال يتفاوت فإن حقيقة العلم واحدة  -١ خيتلف جزم فال  وهي حكم جازم مطابق للواقع عن موجِ

ال يتفاوت فال يوجد إيامن أقو من إيامن  واملعرفة ، وبنوا عليه أن اإليامن الذي هو التصديقعن جزم ويقني آخرويقني 

، نعم بعض املؤمنني أعامهلم وال يزيد اإليامن وال ينقص فإن زيادته عىل اليقني ال تتصور ونقصانه عن اليقني يدخله بالكفر

 ارج عام نحن فيه، وهو اختيار كثري من املتكلمني.الصاحلة أكثر من اآلخر هذا مسلم ولكنه خ

كالعلم بأن الواحد نصف االثنني أقو يف اجلزم من العلم  فإن العلم الرضوري األويل القول الثاين أنه يتفاوت -٢

يره  أيقن بحالوة العسل ومل نقني وعلم اليقني كمالنظري كالعلم بأن العامل حادث ولذا كان هنالك حق اليقني وعني الي

أو رآه ومل يذقه أو رآه وذاقه، وال ريب أن اإليامن يتفاوت يف نفسه ويزيد وينقص عند أهل السنة واجلامعة وتفصيل ذلك 

  موكول ملحله.
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 ( شرح النص )
 

: ما يُ  بَهُ مُ نُ التوصّ كِ مْ والدليلُ قِ ، والعلمُ عندنا عَ  .بٌ يف األصحِّ سَ تَ كْ لُ بصحيحِ النظرِ فيهِ إىل مطلوبٍ خربيٍّ

 .يف األصحِّ  عُ تنوَّ ا ويَ طابً يسمى خِ  يف األزلِ  والكالمُ ، سُ كِ عَ املنْ  دُ رِ واملطَّ  عُ املانِ  عُ : اجلامِ ويقالُ  ،هغريِ  عنْ  اليشءَ  زُ يِّ مَ ما يُ  :واحلدُّ 

 .أو ظنٍّ  أو اعتقادٍ  يؤدي إىل علمٍ  فكرٌ  :والنظرُ 

رٌ رٌ تصوّ  بال حكمٍ  واإلدراكُ  ً  إن مل يقبلْ  :هُ مُ وجازِ  ،وهو احلكمُ  بتصديقٍ ، وبهِ تصوّ  إنْ  صحيحٌ  وإال فاعتقادٌ  ،ا فعلمٌ تغريّ

 . أو مساوٍ  أو مرجوحٌ  حٌ راجِ  هُ ألنَّ  وشكٌّ  ووهمٌ  ظنٌّ  اجلازمِ  ، وغريُ دٌ ، و إال ففاسِ قَ طابَ 

ً  ال يقبلُ  مٌ جازِ  حكمٌ  :فالعلمُ  َدُّ  نظريٌّ  فهوَ  ،اتغريُّ  . اتِ قَ لَّ عَ املتَ  ال بكثرةِ إ : وال يتفاوتُ  املحققونَ  . قالَ  يف األصحِّ  حيُ

 . املعلومِ  نِ عَ  ةُ لَ فْ الغَ  :وُ والسهْ  ،يف األصحِّ  باملقصودِ  العلمِ  انتفاءُ  :واجلهلُ 

....................................................................................................................... 

، وبيان وتصديقتقسيمه إىل تصور كر مقدمة كالمية منطقية يتعرضون فيها إىل تعريف العلم واعتاد كثري من األصوليني ذ

وقد تابعهم صاحب مجع اجلوامع ما يتبع ذلك، و وما يوصل إىل التصديق وهو الدليل،احلد ما يوصل إىل التصور وهو 

ه فقال: ( : ما  وكذا خمترصِ لُ  ) أي يشء (والدليلُ كِنُ التوصّ مْ ) بأن  بصحيحِ النظرِ فيهِ ة وإن مل يتوصل بالفعل ( بالقو ) يُ

) أي تصديقي ال  إىل مطلوبٍ خربيٍّ يعرف وجه الداللة، وهذا قيد احرتز به عن النظر الفاسد فإنه ال يوصل صاحبه ( 

) علمُ وال ( ه دليال بل أَمارةي، وقيل إن الذي يوصل لنتيجة ظنية ال نسمتصوري وسواء كانت النتيجة يقينية أو ظنية

بَهُ ) أي عند األشعرية ( عندنا باملطلوب احلاصل (  قِ بٌ ) أي عقب صحيح النظر ( عَ تَسَ كْ  :) وقيل يف األصحِّ للناظر (  )مُ

إىل أن  بالنظرمكتسب  فهو علملفظي بني القولني ال بل هو علم رضوري ال يمكن للنفس أن تدفعه، وواضح أن اخلالف 

إىل أن النتيجة احلاصلة بعد النظر تضطر النفس  بالنظروهو علم رضوري  تسب،الذي أوصل هلذا العلم مك نظرال

) عند واحلدُّ  ( ، هذا وقد ذهب غري األشاعرة إىل مذاهب بينت بعضها يف الرشحذعان هبا وال قدرة هلا عىل دفعهالل

ه األصوليني ( يِّزُ اليشءَ عنْ غريِ مَ والصحيح  ، بد أن يكون بجميع الذاتياتل ال) وأما عند املناطقة فال يكفي التمييز ب ما يُ

هو قول األصوليني ونظار املتكلمني كام بسطه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه الفريد الرد عىل املنطقيني، وقد بينته 

عُ  ) أيضا احلد هو (ويقالُ  باختصار يف كتايب الواضح يف املنطق فارجع إليه إن شئت ( ) من دخول  املانِعُ ) ألفراده ( اجلامِ

كِسُ  ) يقال أيضا احلد هو ( وغريه (  دُ املنْعَ فاملطرد هو الذي كلام وجد وجد املحدود فال يدخل فيه يشء من غري  )املطَّرِ

فيكون مانعا، واملنعكس هو الذي كلام وجد املحدود وجد هو فال خيرج عنه يشء من أفراد املحدود فيكون  أفراد املحدود

ا  ) النفيس (والكالمُ  يف واحد (جامعا، ومؤد التعار طابً ) حقيقة بتنزيل املعدوم الذي سيوجد منزلة يف األزلِ يسمى خِ

عُ (  طابوقال بعضهم ال يسمى خطابا، وإنام يسمى كذلك عندما يوجد املكلف ويسمع اخل ،املوجود تنوَّ ) الكالم  ويَ

ال يتنوع الكالم النفيس لعدم من تتعلق به األوامر  :ل) وقي يف األصحِّ وغريها (  واستفهام النفيس إىل أمر وهني وخرب

، وقد تقدم أن احلق ، بل تتنوع عند وجود املكلففكيف يسمى أمرا مثال وال وجود للمأمور والنواهي ونحومها يف األزل
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: فكرٌ يؤدي  ( هو أن كالم اهللا تعاىل لفظ ومعنى وهو بال شك يتنوع إىل أمر وهني وغريمها  إىل علمٍ أو  صل (أي يو )والنظرُ

 النظر الفاسد الذي يوصل صاحبه إىل اعتقاد أمر غري مطابق للواقع  احلد ) وإنام زاد االعتقاد ليشمل اعتقادٍ أو ظنٍّ 

رٌ ( أي معه  كمباحل) أي  بهِ  ( املتقدم ) اإلدراك و ) كتصور زيد وقائم من غري حكم بالنسبة بينهام ( واإلدراكُ بال حكمٍ تصوّ

رٌ  ب ( بمعنى مع الباء هناف ، فيوجد  )احلكمُ  أي التصديق ( )وهو تصديقٍ  أي مع ( )ـ تصوّ فقط، اعلم أننا إذا قلنا: زيدٌ قائمٌ

إذعان النفس  -٤تصور معنى ثبوت القيام لزيد،  -٣تصور معنى قائم،  -٢تصور معنى زيد،  -١عندنا أربعة أمور: 

أن التصديق هو  :فإذا اتضح هذا فاعلم أن يف التصديق مذاهب: األول بوقوع قيام زيد يف الواقع وهو املسمى باحلكم،

: أن التصديق مركب من ، وأما اخلطوات الثالث املتقدمة عليه فهي رشوط فيه والثاينوهو احلكم اخلطوة الرابعة فقط

 األول فتأمل املذهباخلطوات األربع فحينئذ يكون التصديق خملوطا بالتصور دائام، وقد اختار اإلمام زكريا األنصاري 

هُ  ( فإن يف عبارة املصنف نوع تعقيد مُ ا  أي احلكم أي واحلكم اجلازم () وجازِ ً سبب بأن كان ناشئا عن  )إن مل يقبلْ تغريّ

 ) أي وإن قبل التغريوإال ) كاحلكم بأن العامل حادث (  فعلمٌ (  فيكون مطابقا للواقع من رضورة أو دليل قاطع وموجب

ا ال علام وهو (فاعتقادٌ  ئا عن رضورة أو عن دليل قاطع (بأن مل يكن ناش ) الواقع  صحيحٌ إنْ طابَقَ  ) أي يسمى اعتقادً

دٌ ) أي وإن مل يطابق الواقع ( وإال كاعتقاد املقلدين بسنية صالة الضحى (  كاعتقاد املالحدة بقدم املادة وما استندوا )  ففاسِ

، فتلخص أن االعتقاد هو: احلكم اجلازم الذي يقبل التغريعليه ليس أكثر من وهم وشبهة ال يرقى أن ي فإن  ،سمى دليالً

وغريُ اجلازمِ ظنٌّ ووهمٌ علم املقلد قد يتغري بتغري من يقلده، وصاحب االعتقاد الفاسد قد يرتاجع عنه لظهور احلق له ( 

حٌ أو مرجوحٌ أو مساوٍ  ) أي غري اجلازم إما (وشكٌّ ألنَّهُ  اجح ظن واحلكم املرجوح وهم، وإذا تساو ) فاحلكم الر راجِ

مٌ ال يقبلُ ) عىل ما ظهر من التقسيم ( فالعلمُ  احلكامن فشك ( ً  حكمٌ جازِ ) وإن شئت قل هو: حكم جازم مطابق ا تغريُّ

ب (  َدُّ يف األصحِّ  فهوَ نظريٌّ للواقع عن موجِ نى ) اختلف يف العلم هل تصوره رضوري فال حيتاج لتعريف كتصورنا مع حيُ

  إىل الثاين وهو خمتار املصنف البعض اآلخرإىل األول وذهب  البعضاجلوع والعطش، أو نظري فيحتاج لتعريف؟ ذهب 

لَّ   ) العلم ( وال يتفاوتُ  ( مجع حمقق وهو من يثبت اليشء بدليله)  قالَ املحققونَ ( اتِ إال بكثرةِ املتَعَ ) اختلف يف العلم هل  قَ

 من علمه اليقيني وجزمه يتفاوت بأن يكون بعضه أقو من بعض بأن يكون علم العقل اليقيني وجزمه بيشء هو أقو

البعض وذهب  ،يف نفسه إىل أنه يتفاوت البعضبيشء آخر فكالمها جازمان ولكن بعضهام أقو وأشد من اآلخر ؟ ذهب 

ي يتعلق هبا فالعلم بثالثة مسائل هو قاته أي من حيث املعلومات التيف نفسه وإنام من حيث متعلَّ  إىل أنه ال يتفاوت اآلخر

أظهر من العلم بمسألتني، والعلم بمسألتني أظهر من العلم بمسألة واحدة، ولكن العلم واجلزم يف نفسه واحد ال يتفاوت 

واجلهلُ انتفاءُ  ، والصواب خالفه كام علمت (وال يوجد فيه أقو وأضعف، واختار املصنف الثاين ونسبه إىل املحققني

البسيط أو اجلهل ما لو مل حيصل إدراك من أصله وهو  احلد يشملو ،شأنه أن يقصد فيعلم ما منأي  )باملقصودِ  العلمِ 

العلم إدراك املعلوم عىل  :) وقيل يف األصحِّ  ( وهو اجلهل املركب يف الواقع عىل خالف ما هو عليهلليشء درك حصل إ

نِ املعلومِ ففيه قصور (  دون البسيطخالف ما هو عليه، فال يصدق إال عىل اجلهل املركب  لَةُ عَ فْ وُ الغَ ) احلاصل  والسهْ

 زوال املعلوم عن احلافظة فيستأنف طلبا جديدا لتحصيله. فهو النسيان أما فيتنبه له بأدنى تنبيه، و



٣٠ 
 

 تابع المقدمات -الدرس الثامن
 

 مسائل متفرقة
 

نُ هو:  -١  ، وهو احلرام.فعلٌ يذمّ فاعله عليه)، والقبيح هو:  ب واملندوبالواج، فيشمل: ( فعلٌ يُمدح فاعله عليهاحلَسَ

 ). املباح واملكروه وخالف األوىلبني احلسن والقبيح ويشمل بقية األحكام وهي: (  واسطةوما ال يمدح عليه وال يذم 

 فعلهمتنع يكان  مأ ،له الصيامكصوم املسافر، فإنه جيوز  فعله جيوزكان أ، سواء جيوز تركه ليس بواجب الفعل الذي -٢

، ومها ال تركهيف الرشع يمتنع ألن الواجب  ؛بالوجوب ان، فكال الفعلني ال يوصفالحيل صومهاكصوم احلائض فإنه 

 .يمتنع تركهام

لفظي راجع إىل  واخلالف ،واجب لوجوب القضاء وذوي األعذار الصوم عىل املسافر واحلائض فقهاءوقال بعض ال

 اللفظ دون املعنى.

فيصح أن  ،) يشمل األمر بالواجب واالمر باملستحب رَ  -مَ  -حقيقة ألن لفظ ( أَ  ذلكأي يسمى ب ندوب مأمور بهامل -٣

 إن اهللا أمرنا بسنة الفجر. ياحلقيق باملعنىيقال 

  )واإللزام يرفع االختيار فال يشمل التكليف حينئذ سو ( الواجب واحلرام أي مشقة ،لفةإلزام ما فيه كُ التكليف هو: -٤ 

  أي بإلزام أو بدونه فيشمل ( الواجب واملندوب واحلرام واملكروه وخالف األوىل ). ،طلب ما فيه كلفةوقيل: التكليف: 

 .الواجب واملندوب ألن كال منهام مأذون بفعله يشمل املباح إذا نظرنا إليه من حيث إنه مأذون بفعله يكون جنسا -٥

 ألنه ال ختيري فيه بل جيب فعله وال جيوز تركه. له وتركه فال يكون جنسا للواجبخمري بني فع وإذا نظرنا إليه من حيث إنه

ولكن قد يعرض لليشء املباح ما ينقله حلكم كام هو واضح ألنه ليس بواجب وال مندوب املباح غري مأمور به يف ذاته  -٦

ا.كالسكوت فهو مباح ولكن قد يسكت يف موقف إذا تكلم فيه فإنه ينقذ مسلم من  آخر  اهلالك فيكون سكوته حرامً

 .ذن الشارعإوهذا التخيري يتوقف عىل  ،ختيري بني الفعل والرتك اإلباحة حكم رشعي ألهنا -٧

أن يرد رشع بغري ذلك ولذا  وهو مستمر قبل ورود الرشع وبعده إىل ،انتفاء احلرج عن الفعل اإلباحة ألن ال :وقال بعضهم

 .قالوا األصل يف األشياء اإلباحة

  خلالف لفظي ألن القولني مل يتواردا عىل حمل واحد فإن اإلباحة باملعنى األول رشعية وباملعنى الثاين عقلية.وا

فإذا نسخ املنع من الرتك يتضمن اإلذن بالفعل مع املنع من الرتك ألن الوجوب  الوجوب ليش إذا نسخ بقي اجلواز له -٨

فيشمل اإلباحة والندب والكراهة وخالف األوىل، وال دليل عىل تعيني  عدم احلرج يف الفعل والرتكبقي اإلذن بالفعل أي 

  .إىل ما كان عليه قبل الوجوب كمبل يعود احل :وقيل ،االستحباب :وقيل إذا نسخ الوجوب بقيت اإلباحة :وقيل، أحدها

ا ال بعينه وهو ما يعرف بالواجب املخري األمر بيشء واحد من أشياء معينة -٩ قال يف كفارة اليمني،  كام يوجب واحدً

رِ  ْ ُمْ أَوْ حتَ هتُ وَ مْ أَوْ كِسْ لِيكُ ونَ أَهْ مُ ا تُطْعِ طِ مَ سَ نْ أَوْ اكِنيَ مِ سَ ةِ مَ َ رشَ امُ عَ هُ إِطْعَ تُ ارَ فَّ بَةٍ ) تعاىل: ( فَكَ قَ  :فينظرفإذا فعلها كلها يرُ رَ
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فأعالها ثوابا هو الواجب، وإن تركها مجيعا فعلها كلها معا  وإنبة واحدة بعد األخر فالواجب هو أوهلا، إن فعلها مرتّ ف

 يوم القيامة هذا إن عوقب ومل يغفر له.  ابايعاقب عىل أدناها عق

، كأن يقال: ال تفعل هذا أو ذاك وهذه املسألة افرتضها األصوليون جيوز حتريم واحد ال بعينه من أشياء معينة -١٠

 لك فعىل املكلف أن يرتك فعل واحد منها، وله أن يفعل الباقيات.إذا وقع ذ :وجعلوها يف مقابل الواجب املخري، وقالوا

هُ  فرض العني هو: -١١ دُ حتصيلُ صَ قْ مٌ يُ هِ ا مع النظرِ بالذاتِ إىل الفاعلِ  مُ كالصلوات  : أي أمر يعتنى بهمهم، فقولنا: جزمً

ا: أي يطلب حصوله من املكلف، يُقصد، اخلمس ا، احرتز به عن السجزمً ا جازمً  :لذات لفاعلهبامع النظر  نة،: أي قصدً

 ه لكل مكلف، احرتز به عن فرض الكفاية.أي أن الطلب توجّ 

ا من غري  وفرض الكفاية: هُ جزمً دُ حصولُ صَ قْ مٌ يُ هِ فيجب عىل الكل ويسقط بفعل البعض أي أن  ،بالذاتِ إىل الفاعلِ  نظرٍ مُ

هو حصول الفعل يف الواقع ال هيم من يفعله  وذلك أن قصد الرشعه للجميع فإن فعل البعض سقط الطلب، الطلب توجّ 

 بخالف فرض العني فال يسقط بفعل البعض.ومن يرتكه كصالة اجلنازة واألمر باملعروف 

 لشدة اعتناء الشارع بقصد حصوله من كل مكلف. ،وفرض العني أفضل من فرض الكفاية

نْ رشعَ يف فرض الكفاية مل جيب عل -١٢  ، إال يف اجلهايمَ هُ تعلم من رشع يف ك، د وصالة اجلنازة واحلج والعمرةه إمتامُ

 حرفة من احلرف الواجبة عىل عموم األمة كالطب ثم انقطع.

من هتك حرمة امليت،  اويستثنى اجلهاد ملا فيه من كرس معنويات اجلند باالنسحاب من اجليش، وصالة اجلنازة ملا فيه

 ن فرضهام.واحلج والعمرة ملا تقدم من وجوب إمتام نفلهام فضال ع

دُ حتصيلُهُ بال جزمٍ مع النظرِ بالذاتِ إىل الفاعلِ سنة العني:  -١٣ صَ قْ مٌ يُ هِ  ، كسنة الفجر والوتر.مُ

دُ حتصيلُهُ بال جزمٍ موسنة الكفاية:  صَ قْ مٌ يُ هِ ، كابتداء السالم، وهي مطلوبة من الكل بالذاتِ إىل الفاعلِ  ن غري نظرٍ مُ

 بفعل البعض.وتسقط 

أي ال تنقلب سنة عني يف تأكيد طلب إمتامها عىل  اوال تتعني سنة الكفاية بالرشوع فيه ضل من سنة الكفاية،وسنة العني أف

 من رشع فيها.
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 ) شرح النص( 
   ،بواجبٍ  ليسَ  الرتكِ  زَ جائِ  وأنَّ  ،ةٌ طَ فام ال وال واسِ  ،عليه مُّ ذَ ما يُ  :والقبيحُ  ،عليه مدحُ ما يُ  :نَ سَ احلَ  نَّ أَ  : األصحُّ مسألةٌ 

 وأنَّ  ،هُ بُ لَ ال طَ  ةٌ فَ لْ كُ  ما فيهِ  إلزامُ  عىل أن التكليفَ  بناءً  كاملكروهِ  ا بهِ فً مكلَّ  ليسَ  هُ وأنَّ  ،بهِ  مأمورٌ  املندوبَ  نَّ وأَ  ،يٌّ لفظِ  فُ لْ واخلُ 

، للواجِ  سٍ نْ بجِ  ليسَ  املباحَ  ، مأمورٍ  ه غريُ يف ذاتِ  وأنهُ بِ  خَ سِ إذا نُ  الوجوبَ  وأنَّ  ،يٌّ لفظِ  واخللفُ  ،يٌّ رشعِ  حكمٌ  وأن اإلباحةَ  بِهِ

يَ  قِ  . يف األصحِّ  احلرجِ  عدمُ  وهوَ  اجلوازُ  بَ

تركها  ا فأعالها، وإنْ ا أو معً هلُ وَّ فالواجب أَ  ةً بَ تَّ رَ ها مُ لَ فعَ  : إنْ ها فاملختارُ فعلَ   عندنا فإنْ مبهامً  هُ بُ يوجِ  أشياءَ  بأحدِ  : األمرُ مسألةٌ 

ِ عندنا كاملخَ  مٍ مبه واحدٍ  حتريمُ  وجيوزُ  ،بأدناها بَ وقِ عُ   .ريَّ

عىل  هُ وأنَّ  ،العنيِ  فرضِ  دونَ  هُ أنَّ  واألصحُّ ، هِ لِ لفاعِ  بالذاتِ  نظرٍ  غريِ  نْ مِ  هُ ا حصولُ زمً جَ  دُ صَ قْ يُ  مٌّ هِ مُ  الكفايةِ  فرضُ : مسألةٌ 

ُ عَ تَ ال يَ  هُ وأنَّ  ،البعضِ  بفعلِ  ويسقطُ  الكلِّ  ُ  نيَّ ا جزمً  ها بإبدالِ ا كفرضِ هَ تُ نَّ وسُ  ،وعمرةً  اوحجًّ  جنازةٍ  ا وصالةَ إال جهادً  وعِ بالرشُّ

 .هِ دِّ بضِ 

....................................................................................................................... 

: ما يُ يف بيان صفة الفعل من حيث كونه حسنا أو قبيحا ( )  مسألةٌ هذه (  نَ ذَ األصحُّ أَنَّ احلَسَ : ما يُ مُّ مدحُ عليه، والقبيحُ

نه الرشع بيان تحسني والتقبيح موقوف عىل ) قد تقدم أن ال عليه الرشع وال دور للعقل، فإذا علم هذا فإن الفعل الذي حسّ

فيشمل الواجب  ،يكون حسنا، والفعل الذي قبحه الرشع يكون قبيحا، فاحلسن هو الفعل الذي يمدح صاحبه عليه رشعا

) يذم وال  ) يمدح عليه (فام ال  فال يصدق إال عىل احلرام ( ،والقبيح هو الفعل الذي يذم صاحبه عليه رشعاواملندوب، 

طَةٌ عليه (  لصاحبه فعل املأذون الاحلسن وهو يشمل املباح واملكروه وخالف األوىل، وقيل:  ،) بني احلسن والقبيحواسِ

ا  فيه، فيشمل الواجب واملندوب واملباح، والقبيح: ما من أوامر الندب كام مرّ يف هني عنه رشعا، ولو كان النهي مستفادً

، وهذا ما اختاره صاحب األصل أعني وال توجد واسطة خالف األوىل فيشمل عىل هذا احلرام واملكروه وخالف األوىل

باحلسن، واحلرام فتلخص أن الواجب واملندوب يوصفان  ،األنصاري خالفه فتنبّهزكريا مجع اجلوامع وقد اعتمد اإلمام 

ب يتضمن اإلذن بالفعل والوج ) وأنَّ جائِزَ الرتكِ ليسَ بواجبٍ  يوصف بالقبح، والبقية ال توصف ال باحلسن وال القبح (

سواء أكان  واجبال يسمى واجبًا، ونعني بام جيوز تركه أن الفعل غري  أنه جيوز تركهبمع املنع من الرتك، فكل ما يوصف 

نقول بام أننا يصح رمضان للمسافر فإنه جيوز له أن يصوم، أو كان ممتنع الفعل مثل صوم احلائض، فجائز الفعل مثل صوم 

ذوي األعذار كاحلائض واملسافر : جيب الصوم عىل الفقهاء بعضوقال ه واجبا، يلصيام جيوز تركه فال نسمأن نقول إن ا

واخلُلْفُ عىل وجوب األداء وكالمنا فيه (  ووجوب القضاء عليهم يدل عىل ذلك، وأجيب بأن وجوب القضاء ال يدل

ألن ترك الصوم حال العذر جائز اتفاقا، والقضاء بعد زوال العذر واجب اتفاقا فلم يبق إال اخلالف يف اللفظ دون  ) لفظِيٌّ 

، واخلالف مبني ن الواجب هو املأمور بهأو أي يسمى بذلك، وقيل ال يسمى )  أَنَّ املندوبَ مأمورٌ بهِ ) األصح ( و  املعنى (

عىل أن مادة أَ مَ رَ هل هي حقيقة يف اإلجياب فقط، أم يف القدر املشرتك بني اإلجياب والندب أي يف الطلب، والصحيح أهنا 

هُ  ) األصح (و  ( للقدر املشرتك ا بهِ  ) أي املندوب (أنَّ فً بناءً عىل أن فال يشملهام لفظ التكليف وذلك (  ) كاملكروهِ ليسَ مكلَّ
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ةٌ  ) يف االصطالح ( كليفَ الت فَ لْ بُهُ  ( ) أي مشقة من فعل أو تركإلزامُ ما فيهِ كُ لَ وقيل إن ) أي طلب ما فيه كلفة،  ال طَ

  وذلك بناء عىل أن التكليف هو طلب ما فيه كلفة فيشمل ما عدا املباح املندوب واملكروه مكلف هبام كالواجب واحلرام

نْ األصح (  )و( بِ أنَّ املباحَ ليسَ بجِ  بني فعله وتركه، فال يندرج الواجب إذا قلنا: إن املباح هو ما خريّ وذلك )  سٍ للواجِ

واملندوب حتت هذا التعريف، وقيل إن املباح جنس يشمل املخري فيه والواجب واملندوب وذلك إذا قلنا: إن املباح هو 

) فإنه ليس بواجب  يف ذاتِه غريُ مأمورٍ بِهِ ) أي املباح (  أنهُ األصح (  )و  املأذون يف فعله، وال خالف بني القولني يف املعنى (

وال مندوب وإنام قد يؤمر به لعارض، وقيل إنه مأمور به ألن املباح قد يتحقق به ترك احلرام فيتحقق بالسكوت مثال ترك 

أن  ) األصح (و  ( مالقذف فيكون السكوت واجبا، وال خالف يف املعنى ألن مرده إىل أنه يكون واجبا لعارض وهذا مسلّ 

يٌّ اإلباحةَ  ألن اإلباحة  ليست حكام رشعيا ألهنا التخيري بني الفعل والرتك، وهو متوقف عىل الرشع، وقيل)  حكمٌ رشعِ

ومستمر بعدها، واخلالف لفظي ألهنا باملعنى الثاين ال  ةهي انتفاء احلرج عن الفعل والرتك وهذا موجود قبل الرشيع

) يف املسائل الثالث وهي أن املباح ليس بجنس للواجب، وغري مأمور به يف  واخللفُ لفظِيٌّ (  تتوقف عىل نص من الرشع

يَ اجلوازُ ) األصح (  و ذاته، وأن اإلباحة حكم رشعي ( قِ خَ بَ ) عدمُ احلرجِ  ) أي اجلواز املذكور ( وهوَ أنَّ الوجوبَ إذا نُسِ

) ألنه ال دليل عندنا عىل تعيني أحد تلك  يف األصحِّ خالف األوىل ( يف الفعل والرتك فيشمل املندوب واملباح واملكروه و

إذا نسخ الوجوب بقيت اإلباحة وقيل االستحباب، وقيل بل يعود احلكم إىل ما كان عليه قبل الوجوب  :وقيل املعاين

ارة اليمني ) ماألمرُ بأحدِ أشياءَ  ) يف الواجب واحلرام املخريين (مسألةٌ  ( ، هذهواخلالف حقيقي معنوي  (عينة كام يف كفَّ

بُهُ مبهامً عندنا ا ال بعينه ) يوجِ ، ونفى املعتزلة الواجب املخريّ  أي يوجب واحدً ألن اجلمع بني الوجوب  وهو الواجب املخريّ

 أن يقول وال عرفا إنه ال مانع عقالويف احلقيقة ، هو الكل ويسقط الوجوب بفعل واحدوقالوا إن الواجب  والتخيري ممتنع

) عىل القول فـ  ( جيب عليك فعل هذا أو هذا أهيام فعلت خرجت به عن العقوبة وإن تركتهام معا عاقبتك لعبده السيد

) هو التفصيل فيقال:  املختارُ  ) القول (ـ ف ها (فيأي األشياء التي خري  كلها )إنْ فعلَها الصحيح من وجوب واحد مبهم ( 

بَةً  ( تَّ رَ لَها مُ ا  عد األخر () واحدة بإنْ فعَ هلُ  ( ) فيثاب عليه ثواب الواجب ويثاب عىل البقية ثواب املندوبفالواجب أَوَّ

ا فأعالها) فعلها كلها ( أو  وقِبَ بأدناها ) كلها ( وإنْ تركها الواجب يف حقه ( ) ثوابا هو معً إن مل  يوم القيامةابا ) عق عُ

ينة كأن يقال: ال تتناول السمك أو اللبن أو البيض، فعىل املكلف أن من أشياء مع) وجيوزُ حتريمُ واحدٍ مبهمٍ (  يغفر له

ِ  ) الواجب (ـ ك) خالفا للمعتزلة، وهذا ( عندنا باختياره وله أن يفعل الباقي (  منها يرتك فعل واحد ريَّ فيحرم واحد  ) املخَ

مٌّ  ( أمر) فرضُ الكفايةِ  الكفاية (وسنة ) يف فرض  مسألةٌ  ( ، هذهال بعينه هِ دُ  مُ صَ قْ ا  ) رشعا ( يُ زمً هُ  ) خيرج السنة (جَ حصولُ

لِهِ  نْ غريِ نظرٍ بالذاتِ لفاعِ ) يف  واألصحُّ أنَّهُ دونَ فرضِ العنيِ  ) وإنام ينظر إليه بالتبع ألنه ال يتأتى الفعل إال بفاعل ( مِ

) وقيل بل هو فرض  قطُ بفعلِ البعضِ عىل الكلِّ ويس ( ) فرضٌ أنَّهُ األصح (  )و ن فرض الكفاية أفضل ( إ :الفضل، وقيل

هُ  حه األصل (عىل البعض ورجّ  وعِ ) أي فرض الكفاية ( وأنَّ ُ ُ بالرشُّ نيَّ تَعَ  يصري فرض عني عىل الشارع فيه (أي ال ) فيه ال يَ

ا وصالةَ  ا وعمرةً جنازةٍ  إال جهادً ا  ) فتتعني بالرشوع فيها (وحجًّ نَّتُهَ ها) أي سنة الكفاية ( وسُ ) أي كفرض الكفاية  كفرضِ

هِ ولكن (  فيام مر دِّ ا بضِ  جزم من غري نظر بالذات إىل فاعله.) فنقول يف حدها مهم يقصد حتصيله بال  بإبدالِ جزمً
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 تابع المقدمات -الدرس التاسع
 

 اجتماع األمر والنهي -مة الواجبدمق -عالواجب الموسّ 
 

عالواجب أوال:   .املوسّ

اداءً  فقد وقعتْ فيه  الصالة تْ عَ وقِ ألدائها ففي أي جزء من هذا الوقت أُ  كامل الوقتِ بة هو اجلواز للصالة املكتو وقت -١

عٌ وَ ألن وقتها مُ   .سّ

 .، فإن مل يعزم أثمأن يعزم بقلبه عىل أدائها يف الوقت عن أول الوقتيؤخر الصالة كالظهر وجيبُ عىل من أراد أن 

ن ظنّ أن -٢ ها أثِمَ وإن مل يتحقق ظنهبادة آخر ان يتمكن من فعل العل همَ املحكوم عليه بالقتل ، كلوقت لعارض ما فأخرّ

بان خالف ظنه كأن  ر كان عاصيا ولووجب عليه أن يبادر وأن ال يؤخر إىل الوقت الذي يظن فوات الواجب فيه، فإن أخّ 

 ت يف وقتها املقدر هلا رشعا. ال قضاءً ما دام أهنا وقع اعتربت أداءً  بعد ذلك إن فعلهاثم ، ل ليوم آخرعفي عنه أو أجّ 

نْ ظنّ أن -٣ ر فبان خالف ظنه مل يأثم إال يف الفرض الذي وقته العمر كله همَ ، يتمكن من فعل العبادة آخر الوقت فأخّ

فامت قبل أن يصيل  -نسأل اهللا العافية -رها وهو يظن سالمته آلخر الوقت ثم أصيب بسكتةكمن أدرك وقت العشاء وأخّ 

 .ألن التأخري جائز يف حقهفال إثم عليه 

ت أثم، ر ظنا لسالمته فاممتى متكن من فعله وأخّ إنه ولكن يستثنى الفرض الذي وقته موسع جدا وهو العمر كله كاحلج ف

ا إذْ  ألنّا وحينئذ هو واجب كل من وجب عليه احلج له أن يؤخره حتى يموت وهو مل حيج، لو مل نقل بذلك ملا وجب أبدً

هو املبادرة عىل من استطاع إليه سبيال فإن مل يبادر ومتكن من فعله  تعنيسالمة وهذه جمازفة كبرية فاملبرشط الولكن موسع 

 فال يشء عليه وإن مات أثم.قبل املوت 

 .مقدمة الواجبثانيا: 

يتم كالوضوء فإنه ال  ويسمى مقدمة الواجب ،الفعل املقدور للمكلف الذي ال يتم الواجب املطلق إال به فهو واجب -١

 .فعل الصالة اال به فيكون واجبا بنفس الدليل الذي أوجب الصالة، كام أنه واجب بدليل آخر عليه

عن  ملطلقبا، واحرتز وغري خماطب به صالة اجلمعة فإنه ليس إليه وجوبعن غري املقدور كتامم العدد يف  باملقدورواحرتز 

ة فال جتب إال بالنصاب، وكاحلج فال جيب إال باالستطاعة فال رشط كالزكامن سبب أو املقيد، وهو الذي ال جيب إال بقيد 

وإنام القاعدة السابقة الكالم فيها عىل فعل ثبت وجوبه خياطب العبد بتحصيل النصاب واالستطاعة كي جتبان عليه، 

الواجب أو  فهل جيب ذلك األمر الذي يسمى مقدمة وتقرر عىل املكلف ولكنه توقف إيقاعه يف الواقع عىل حتصيل أمر ما

 كمن أمر بالوضوء وال ماء عنده وعنده ثمن املاء فيجب عليه رشاؤه ألنه ال يتم الوضوء إال به.واجلواب جيب ال جيب ؟ 

م إال برتك غريه من اجلائز وجب الرتك -٢ فلو تزوج شخص من امرأة ومل يرها ثم  ،لو مل يقدر شخص عىل ترك حمرّ

 يميز بينهام وجب اجتناب قربان االثنني إىل حصول التمييز، ولو طلق شخص بأجنبية ومل هسافرت إليه واختلطت زوجت

 ألن ترك احلرام واجب وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. حد زوجتيه ونسيها وجب اجتناهبام حتى يتذكرإ
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 .اجتامع األمر والنهيثالثا: 

  عنه؟ اه ويف نفس الوقت منهيً ب اهل جيتمع األمر والنهي يف يشء واحد بأن يكون يشء واحد مأمورً 

 ن اجتامع األمر والنهي يكون عىل أنحاء:هو أواجلواب 

وهذا باطل يلزم  ،به من جهة ومن نفس تلك اجلهة هو منهي عنه ا، بأن يكون مأمورجهة واحدة يفأن يكون االجتامع  -١

غريك، فاألمر باجللوس يف حمل ما  يغريك، وال جتلس هنا كي ال تؤذ يكأن يقال اجلس هنا كي ال تؤذ عليه التناقض

 لدفع األذ، والنهي عن اجللوس يف نفس املحل األول لدفع األذ، فاجتمع أمر وهني من جهة واحدة وهو باطل.

، كاألمر بصالة النافلة املطلقة، والنهي عن الصالة يف األوقات أكثر من جهة وبني اجلهتني تالزم أن يكون االجتامع يف -٢

بتلألمر بالنافلة ل، فااملكروهة العبادة هللا، والنهي عن الصالة يف األوقات املكروهة ملوافقة عبّاد الشمس يف سجودهم، ب قرّ

يف السجود ال تتحقق بغري الصالة فهي  ألن املوافقة للكفارأخر ولكن بينهام مالزمة  جهةوالنهي له  جهةفاألمر له 

 الكفار يف سجودهم. هة يف وقت النهي فقد شاب، فكلام سجد للنافلالزمة للصالة غري منفكة عنها

ب با، كاألمر بالصوم أن يكون االجتامع يف أكثر من جهة وبني اجلهتني انفكاك -٣ والنهي عن الصوم يوم  هللا لعبادةللتقرّ

زم ألن الضعف املذكور غري الاجلمعة كراهة الضعف عن كثرة العبادة يف ذلك اليوم، فكل له جهة وبني اجلهتني انفكاك 

 ، فيصح الصوم.فإنه كام حيصل بالصوم حيصل بغريه كقلة األكل أو كثرة التعب يف عمل دنيوي

له جهة أخر وهي التعدي  غصبومثله النهي عن الصالة يف املكان املغصوب، فاألمر بالصالة له جهة، والنهي عن ال

الة يتحقق يف األكل والنوم مثال يف املكان يف الص الغصب عىل ملك الغري، وهذا املعنى غري الزم للصالة فكام يتحقق

 ، فالصالة صحيحة جتزئ عن القضاء مع معصية الغصب.املغصوب

هي منويقصدون أن األمر بيشء ما ال يندرج حتته طلب أي يشء  ) ال يتناولُ املكروهَ  األمرُ املطلقُ فإذا علم هذا فقد قالوا: ( 

فمثال قد أمر الرشع بصالة النافلة فهل يشمل أمره  دة أو جهتان متالزمتان،كان النهي له جهة واح نإ حتريام أو كراهةعنه 

  يشمل وال تصح الصالة. هذا ركعتني يف وقت النهي ؟ اجلواب ال

  مسألتان:وهنا 

بَ  -١ صَ ألن ما ال يتم  يف الطريق نحو املخرج تكون واجبة، فإن خرج تائبا فخطواته  من دخل ملك غريه بغري إذنه فقد غَ

 اجب الذي هو اخلروج من املغصوب إال به فهو واجب، وإن خرج غري تائب فخطواته تلك خطوات غاصب آثم.الو

ن سقط عىل جريح -٢ إن استمر فوق الذي سقط عليه ومل يربح من مكانه فسيقتله وإن  مسلمون حوله جرحى مسلم مَ

 إليه غري ذاك فامذا يفعل؟قتله وال يوجد مكان آخر ينتقل يفلشدة الزحام حترك وقع عىل جريح آخر 

 واجلواب: يستمر عىل ذلك اجلريح وال ينتقل ألن الرضر ال يزال برضر آخر مثله أو أشد منه.
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 شرح النص ) (
 

رَ معَ ظنِّ فوتِ  نْ أَخَّ ، ومَ رِ العزمُ ا، وأَنَّه جيبُ عىل املؤخِّ ا وقتٌ ألدائِهَ : األَصحُّ أَنَّ وقْتَ املكتوبةِ جوازً سألةٌ هُ إنْ هِ عىصمَ نَّ ، وأَ

، وأَ  لَهُ فأداءٌ عَ هُ وفَ الفُ الفِهِ بانَ خِ رَ معَ ظنِّ خِ نْ أَخَّ عْصِ  نَّ مَ الفِ  ملْ يَ . بخِ جٍّ حَ رُ كَ مْ تُهُ العُ    ما وقْ

بُ املطلقُ إال بِهِ  : املقدورُ الذي ال يتِمُّ الواجِ سألةٌ مٍ إال برتكِ غريِ  مَ َرَّ كُ حمُ رْ رَ تَ ذَّ عَ ، فلو تَ بٌ يف األصحِّ تْ  هِ واجِ تَبَهَ ، أَو اشْ بَ جَ وَ

لِيلَةٌ  يَّنَةً ثم نسيَها.حَ عَ تا، كام لو طلَّقَ مُ مَ رُ  بأجنَبِيَّةٍ حَ

، طلَقُ األمرِ ال يتناولُ املكروهَ يف األصحِّ : مُ ، مسألةٌ فإنْ  فال تَصحُّ الصالةُ يف األوقاتِ املكروهةِ ولو كراهةُ تنزيهٍ يف األصحِّ

تانِ ال لزومَ  هِ ، كانَ له جِ ةُ الصالةِ يف مغصوبٍ حَّ ، فاألصحُّ صِ ا يف هنيِ التنزيهِ وعىل األصحِّ يف التحريمِ هُ قطعً لَ بينهام تناوَ

جَ من مغصوبٍ تائِبًا آتٍ بواجبٍ  ، وأَنَّ اخلارِ ثابُ عليهِ نَّهُ ال يُ رُّ . ،وأَ أَهُ يستَمِ فْ هُ أَو كُ تُلُ قْ  وأَنَّ الساقِطَ عىل نحوِ جريحٍ يَ

....................................................................................................................... 

ا  ) الصالة ( األَصحُّ أَنَّ وقْتَ  ع () يف الواجب املوسّ  مسألةٌ هذه (  وقت به هو وقت االختيار قيد أخرج و) املكتوبةِ جوازً

اسألة عىل وقت اجلواز ( ألن الكالم يف امل رمةالرضورة واحل ففي أي جزء منه أوقعت الصالة فقد أوقعت  ) وقتٌ ألدائِهَ

 أو وسطه إن وقت األداء هو آخر الوقت فإن فعلت يف أول الوقت :، وقيلوال يقيد الوجوب بأول وال آخر يف وقت أداء

رِ جي أَنَّهاألصح (  )و  ( كتعجيل دفع الزكاة قبل حلول احلول فهو تعجيل للطاعة ) أي مريد تأخري الصالة عن بُ عىل املؤخِّ

ال جيب عليه العزم واختاره األصل وهو  :، وقيلوهو املعتمد عىل الفعل يف الوقت يف أول الوقت ) العزمُ  ( أول الوقت

رَ (  خالف معتمد املذهب الذي صححه اإلمام النووي يف املجموع نْ أَخَّ أي فوت ) معَ ظنِّ فوتِهِ ) الواجب املوسع ( ومَ

  ذلك الواجب بنحو موت أو حيض كمن علمت أن عادهتا أن تأتيها احليضة آخر الوقت فال جيوز هلا تأخري الصالة

هُ ) األصح ( و  لظنه فوت الواجب بالتأخري وإنام األعامل بالنيات ( )عىص( الفُ هُ إنْ بانَ خِ نَّ ومل  بأن تبني خالف ظنه )أَ

عَ يمت أو تأت املرأةَ احليضة (  ) ألن العربة بالوقت يف الواقع  أداءٌ  ) فعله (ـ ف ) أي فعل الواجب قبل خروج وقته (لَهُ وفَ

) و  إن فعله قضاء ألنه فعله بعد الوقت الذي تضيّق بظنه وإن بان خالف ظنه ألن العربة بظنه (: وهو مل خيرج، وقيل

رَ أَنَّ (  األصح نْ أَخَّ الفِهِ الواجب املوسع (  ) مَ عْصِ  ) أي خالف فوته بأن ظن عدم فوت الوقت بالتأخري ( معَ ظنِّ خِ ) ملْ يَ

الفِ ما ألن التأخري جائز له فهو عكس املسألة التي قبلها (  جٍّ ) أي الواجب الذي ( بخِ حَ رُ كَ مْ تُهُ العُ ره بعد  وقْ ) فإن من أخّ

له فيه ومات قبل فعله يعيص عىل إىل ميض وقت يمكنه فع أن أمكنه فعله مع ظن عدم فوته كأنّ ظن سالمته من املوت

سألةٌ  ( ، هذهال يعيص :األصح، وقيل ) أي ال يوجد  الذي ال يتِمُّ  ) للمكلف (املقدورُ يف مقدمة الواجب، الفعل (  ) مَ

بٌ ( بُ املطلقُ إال بِهِ واجِ ال جيب بوجوبه بل بدليل خاص يدل عليه،  :) وقيل يف األصحِّ ) بنفس وجوب الواجب ( الواجِ

رتز بالواجب املطلق عن الواجب املقيد وجوبه بام يتوقف عليه كالزكاة وجوهبا متوقف عىل ملك النصاب فال جيب واح

هِ  حتصيله ( مٍ إال برتكِ غريِ َرَّ كُ حمُ رْ رَ تَ ذَّ عَ بَ  ) من اجلائز (فلو تَ جَ ترك ذلك الغري اجلائز لتوقف ترك املحرم الذي هو  ) وَ

م فيجب عليه ترك الطعام املباح ألنه يتعذر متييز احلالل عن واجب عليه، كام لو اختلط طعام  مائع مباح بطعام مائع حمرّ
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لِيلَةٌ ) (  احلرام تْ حَ تَبَهَ تالرجل من زوجة أو أمة ( أَو اشْ مَ رُ ) وتبقى احلرمة إىل أن يميز بينهام فتحل له حينذاك   بأجنَبِيَّةٍ حَ

يَّنَةً  ) أي ومثله ما (كام ( عَ مان عليه وتبقى احلرمة إىل حترمن طلق فإهنام  ) أي نيس ثم نسيَها ) من زوجتيه مثال (لو طلَّقَ مُ

طلَقُ األمرِ ال يتناولُ املكروهَ يف األصحِّ  اجتامع األمر والنهي ( ) يف مسألةٌ  ( ، هذهبينهام التمييز أن األمر بيشء ما  بمعنى )مُ

البنه:  أبتكون صحيحة ألن األمر يقتيض الصحة ؟ كام لو قال له أمثلة وجزئيات فهل يندرج حتته صورة منهي عنها ف

ن جزئياته الدراسة ادرسْ واجباتك، ويف سياق آخر قال له يا بني: ال تبق مستيقظا إىل منتصف الليل، فاألمر بالدراسة مِ 

، ويكون الولد هيعاقب يتناول تلك احلالة بحيث إنه إذا رآه يدرس يف ذلك الوقت لن ةيف منتصف الليل، فهل أمره بالدراس

إذا كان هلام جهة أو أن تلك احلالة غري مندرجة يف أمره ؟ ذهب اجلمهور إىل أن املنهي عنه ال يندرج حتت األمر  ،ممتثالً 

من  واحدة أو جهتان بينهام تالزم، فإن مل يكن بينهام تالزم فتندرج صورة النهي يف األمر بحيث جتزئ وإن كانت مذمومة

يف املكان املغصوب، وقوله: مطلق األمر احرتز به عن األمر املقيد بغري املكروه فال خالف  ، كام يف الصالةاجهة النهي عنه

يف عدم تناول األمر له كام لو قيل: صل يف غري وقت النهي، فمن الواضح أن الصالة يف وقت النهي تكون غري مندرجة 

، وقوله يف األصح إشارة إىل قول بعض العلامء بأن املنهي عنه هة تنزيه، وقوله املكروه أي كراهة حتريم أو كرااتفاقا حينذاك

فال تَصحُّ (  يندرج حتت األمر املطلق ولذا صححوا الصالة يف أوقات النهي واجلمهور عندهم أن هذه الصالة باطلة

كراهةُ تنزيهٍ يف  تها فيها () قلنا إن كراهولو ) كعند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح ( الصالةُ يف األوقاتِ املكروهةِ 

تانِ ال لزومَ  مكروه () أي للفإنْ كانَ له ( وهو األصح، وقيل: تكون صحيحة ) كام لو قلنا إهنا كراهة حتريم  األصحِّ  هِ جِ

) كالصالة يف املكان املغصوب فإهنا صالة وغصب وكل منهام يوجد بدون اآلخر فالصالة توجد يف مكان غري بينهام 

هُ ب يوجد بدون صالة يف ذلك املكان ( مغصوب والغص لَ ا يف هنيِ التنزيهِ  ( ) مطلق األمرتناوَ ) كام يف النهي عن  قطعً

كون يف احلامم الالصالة وبني فإن النهي للكراهة وليس للتحريم وال يوجد تالزم  األمكنة املكروهة كاحلاممالصالة يف 

 ) كام يف الصالة يف املكان  التحريمِ  ) هني ( ىل األصحِّ يفوعويمكن أن يوجد أحدمها بدون اآلخر كام هو ظاهر ( 

ةُ الصالةِ يف مغصوبٍ  ال يتناوله يف هذه احلالة ( :املغصوب، وقيل حَّ ثابُ عليهِ  فاألصحُّ صِ نَّهُ ال يُ أي األصح أن الصالة )  وأَ

من جهة الصالة ويعاقب عليها ولكن ال يثاب عليها بسبب الغصب، وقال بعضهم يثاب عليها  فرضا كانت أو نفالتصح 

والعقاب قد يكون بحرمانه ثواب تلك الصالة وقد يكون بغري ذلك، وقال اإلمام أمحد رمحه اهللا ال تصح  من جهة الغصب

جَ من) األصح ( و وجيب إعادهتا (  ) أي نادما عىل الدخول فيه عازما عىل أن ال يعود إليه مغصوبٍ تائِبًا  حمل ( ) أَنَّ اخلارِ

) لتحقق التوبة الواجبة بخروجه تائبا، وقال بعض املعتزلة هو آت بحرام ألن ذلك شغل ملك  آتٍ بواجبٍ املستقبل ( يف 

هُ  ) بني جرحى (أَنَّ الساقِطَ عىل نحوِ جريحٍ ) األصح ( و  غريه بغري إذنه كاملاكث ( تُلُ قْ أَهُ  ) يقتل (أَو  ) إن استمر عليه (يَ فْ كُ

نقلب عليه كام لو سقط عىل مسلم وبجنبه جريح كافر فينقلب عىل الكافر ألن إزهاق حياة مسلم أمر ) فإن مل يكن كفأه في

رُّ عظيم (   ) عليه وال ينتقل إىل كفئه ألن الرضر ال يزال بالرضر. يستَمِ
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 المقدمات نهاية -الدرس العاشر
 

 احملكوم به
 

 .التكليف باملحالأوال: 

 نواع:أعىل ثالثة  املحال هو: املمتنع الوقوع، وهو

 الذي حييل العقل وجوده كاجتامع النقيضني والضدين.أي  املحال لذاته -١

الذي ال حييل العقل وجوده ولكن جرت العادة وسنن اهللا الكونية أن اإلنسان ال يقدر عليه كحمل أي  املحال لغريه -٢

 جبل.

النقلب علم اهللا  حمال ألنه لو آمن إيامنههللا أنه لن يؤمن، و، كاإليامن من كافر علم التعلق علم اهللا بعدم حصولهاملحال  -٣

 وهو حمال. -تعاىل اهللا عن ذلك علو كبريا  -جهالً 

ا هفأما املحال الثالث فقد اتفق العلامء عىل أن التكليف ب ممكن عقال ولكنه  وحقيقته ألنه يف ذاته ؛جائز عقال وواقع سمعً

لن يؤمن، فاملسألة من  هأن األزيل فيهآمن غري ذلك الكافر، ولكن سبق علم اهللا  ، فاإليامن مقدور عليه ولذاامتنع لعارض

 نه اإلمام ابن تيمية.كام بيّ  باب القضاء والقدر ال من باب األمر والنهي

ا ووقوعا املحالني واختلفوا يف ال لقوله تعاىل: (  وهو باطلوقوعه سمعا عقال و: فمن قائل بجوازه األول والثاين جوازً

ومنهم من منع جوازه عقال ألنه ال فائدة من  ،سمعاومنع وقوعه  عقالومنهم من أجازه )  اهَ عَ سْ ال وُ ا إِ سً فْ نَ  اهللاُ فُ لِّ كَ يُ 

 .منع وقوعه سمعاكام التكليف به 

 ؟ هل يشرتط لصحة التكليف حصول الرشط الرشعي أو ال يشرتطمسألة: 

من  أن رشط وجوب الصالة والصوم ونحومها مع ،ع الرشيعةهم خماطبون بفروفكالكفار واجلواب: ال يشرتط وذلك 

 لذي هوباملرشوط ا فالرشط الرشعي للتكليف الذي هو اإليامن مفقود ومع ذلك يصح تكليفهم ،الفروع هو اإلسالم

مْ قال تعاىل: (  ب الكافر عىل ترك الفروع كام يعاقب عىل ترك اإليامنعاقَ فيُ  ،الفروع كُ لَكَ ا سَ رَ  يفِ  مَ قَ ْ قَ  سَ وا ملَ الُ

نَ  نَكُ  لِّنيَ  مِ كِنيَ  املُْصَ ِسْ مُ املْ ْ نَكُ نُطْعِ ملَ  ). وَ

، والفعل ظاهر يف األمر كالصالة والزكاة، وأما يف النهي الذي يقتيض الرتك فاملختار أن املنهي إال بفعلٍ  ال تكليفَ ثانيا: 

 .اعن أن تتوجه لفعل الزن رصفهااو كنفسعنه هو كف النفس عن الفعل ال عدم الفعل، فإذا قيل: ال تزنِ فمعناه كف 

؟ فالصالة مأمور هبا ولكن متى خياطب العبد هبا ويتوجه له  لمكلفل فيه ه التكليفوهنا مسألة ما هو الوقت الذي يتوجّ 

 الطلب؟

باعتقاد وجوب إجياد الفعل، وبعد دخول وقته  التكليف يتعلق بالفعل قبل دخول وقته إعالما للمخاطب واجلواب:

 .إال بعد الفراغ منه به التكليف بفعله، ويستمر التكليف به حال املبارشة للفعل وال ينقطع اماإلز



٣٩ 
 

كصالة الظهر قبل الزوال يتعلق األمر هبا تعلقا إعالميا بأن يعتقد املكلف وجوب إجيادها عند حلول وقتها، وبعد الزوال 

ا إلزاميا بإجياد الفعل، وحينام يبارش هبا إىل أن يفرغ منها واإللزام  املكلف ويكرب للصالة يستمر األمر يتعلق األمر هبا تعلقً

 .منها انقطع األمر هبا فرغفإذا  ،صحيحة

 .يصح تكليف شخص بفعل يشء يف وقت ما مع علم اآلمر أنه لن يتمكن من فعله النتفاء رشط من رشوط حصولهثالثا: 

ا بصوم يوم معني مع علمه سبحانه أ  .ن ذلك الشخص يموت قبل ذلك اليوممثل أن يكلف اهللا شخصً

 غريه.ولوال صحة ذلك ملا علمنا اآلن أننا مكلفون بصوم رمضان القادم مثال، مع احتامل حدوث مانع من موت أو 

 .احلكم الرشعي قد يتعلق بأمرين فأكثر عىل الرتتيب أو عىل البدل: رابعا

 .  أن يتعلق احلكم إما هبذا أو ذاك :ومعنى البدل، بالثاينلق األول ثم يف ظرف معني يتعأن يتعلق احلكم ب :ومعنى الرتتيب

و، فاألول عىل الرتتيب والثاين عىل البدل. و، أو: يتوىل اإلمارة زيدٌ أو عمرٌ    فإن قيل: يتوىل اإلمارة زيدٌ فإن مات فعمرٌ

 فاألول وهو ما تعلق به احلكم عىل الرتتيب له ثالثة أحوال:

كأكل املذكاة وامليتة، فاجلواز تعلق هبام معا مرتبني فإن مل نجد املذكاة ننتقل للميتة يف حالة  أن حيرم اجلمع بينهام -١

 االضطرار وحيرم اجلمع بينهام.

التيمم إنام جيوز عند العجز عن الوضوء، وقد يباح اجلمع بينهام كأن تيمم  ، فإنكالوضوء والتيممأن يباح اجلمع بينهام  -٢

 املرض، ثم حتامل عىل نفسه وحتمل املشقة وتوضأ، وجواز الوضوء إن مل حيصل رضر.شخص خلوف بطء الربء من 

كخصال كفارة اجلامع يف هنار رمضان، فإن كال منها واجب لكن وجوب اإلطعام عند العجز  أن يستحب اجلمع بينهام -٣

 عن الصيام ووجوب الصيام عند العجز عن االعتاق ويسن اجلمع بينها.

 علق به احلكم عىل البدل له ثالثة أحوال أيضا:والثاين وهو ما ت

 ، كتزويج املرأة من أحد كفأين، فيجوز تزوجيها هلذا أو ذاك، وحيرم تزوجيها من االثنني معا.أن حيرم اجلمع بينهام -١

 سرت هبام معا. بواحد ويباح التسرتّ فالواجب التثوبان يسرت كل واحد منهام عورته، زيدكام لو كان ل،أن يباح اجلمع بينهام -٢

كام يف خصال كفارة اليمني فإن الواجب عىل املكلف فعل خصلة واحدة خيتارها لكن يندب  أن يستحب اجلمع بينهام -٣

 أن يفعل اجلميع.

 



٤٠ 
 

 ( شرح النص )
 

: األَصحُّ  سألةٌ هِ مَ لُّقِ علمِ اهللاِ بعدمِ وقوعِ هُ باملحالِ لتَعَ ا، ووقوعُ هُ بام ملْ حيصلْ فقجوازُ التكليفِ باملحالِ مطلقً ، وجوازُ طْ

. هُ طُهُ الرشعيُّ كالكافرِ بالفروعِ ووقُوعُ  رشْ

، واألصحُّ أَنَّ التكلي ، فاملكلَّفُ به يف النهيِّ الكفُّ أي االنتهاءُ يف األصحِّ : ال تكليفَ إال بفعلٍ لَّقُ بالفعلِ قبلَ مسألةٌ  فَ يتعَ

هُ إ ا، وقبلَ تِهِ إِلزامً ةِ بعدَ دخولِ وقْ َ نَّهُ يستَ املبارشَ ا، وأَ َ  حالَ  رُّ مِ عالمً  ةِ.املبارشَ

 ْ رِ فقطْ انتفاءَ رشَ حُّ معَ علمِ اآلمِ : األصحُّ أَنَّ التكليفَ يصِ ، طِ وقُ مسألةٌ هُ قبْلَهُ تُ وْ لِمَ مَ ، كأمرِ رجلٍ بصومِ يومٍ عُ تِهِ هِ عندَ وقْ وعِ

. رِ رَ األَمْ هُ املأمورُ أَثَ هُ يعلَمُ نَّ  وأَ

: احلكمُ قدْ ي َةٌ عُ خامتِ مُ اجلمْ لِ فيحرُ ،  ،تعلَّقُ عىل الرتتيبِ أَوِ البَدَ .أو يباحُ نُّ  أَو يُسَ

....................................................................................................................... 

ا باملحالِ  عقال أي من حيث اجلواز العقيل ( )التكليفِ  األَصحُّ جوازُ  ( يف التكليف باملحال ) مسألةٌ هذه (  أي سواءٌ  ) مطلقً

) و ال جيوز هذا التكليف (  :أَ كان حماال لذاته كاجلمع بني السواد والبياض، أم حماال لغريه كالطريان يف اهلواء بال آلة، وقيل

هُ األصح (  لُّقِ علمِ اهللاِ) أي التكليف باملحال يف الرشع ( وقوعُ هِ  ) تعاىل ( باملحالِ لتَعَ  ) ألنه ممكن يف ذاتهبعدمِ وقوعِ

قع التكليف باملحال لغريه و :) أي دون املحال لذاته واملحال لغريه، وقيل فقطْ ( كالتكليف بالصالة ممن علم أنه لن يصيل 

ملحال، التكليف با :بني يف االصطالح األصويل هذا وثمة فرق، قع التكليف به مطلقا، وليس بيشءو :ال ذاته، وقيل

وهو  والتكليف املحال، فاألول يتعلق برشوط الفعل املأمور به هل يشرتط فيه أن يكون مقدورا عليه أو جيوز باملحال؟

وقد تقدم الكالم  ؟ واجلواب ال جيوز والثاين يتعلق برشوط الشخص املأمور هل جيوز تكليف الغافل وامللجأ مسألتنا هنا

هُ  ) األصح ( و عند تعريف املكلّف (عىل الثاين  طُهُ الرشعيُّ  ) أي التكليف (جوازُ  ) فيجوز التكليف بام ملْ حيصلْ رشْ

 ) األصح  و) مع انتفاء رشطها الرشعي وهو اإليامن ( بالفروعِ  ( ) جيوز تكليفهكالكافرِ باملرشوط حال عدم الرشط ( 

هُ (   ) ال تكليفَ إال بفعلٍ يف املكلّف به (  ) مسألةٌ  ( ، هذههو جائز عقال وواقع سمعاف فأي هذا النوع من التكلي)  وقُوعُ

) وهو فعل من أفعال فاملكلَّفُ به يف النهيِّ الكفُّ يوقعه املكلف أما يف األمر فظاهر ألن املطلوب به فعل وأما يف النهي ( 

هو انتفاء  :) وقيل يف األصحِّ ) عن املنهي عنه واالنرصاف عنه وذلك هو معنى كف النفس عنه ( أي االنتهاءُ  ( النفس

لَّقُ بالفعلِ قبلَ  واألصحُّ أَنَّ  ال يشرتط أن يكون املكلف به فعال (فاملنهي عنه أي العدم  ةِ  التكليفَ يتعَ َ ) له أي فعله املبارشَ

ا  والتلبس به ( تِهِ إِلزامً  كلف امتثال امل هق اإللزامي أي التنجيزي والغرض من) وهذا هو ما يسمى بالتعلّ بعدَ دخولِ وقْ

ا  ) أي قبل املبارشة له (وقبلَهُ ( ق اإلعالمي والغرض منه اعتقاد املكلف وجوب الفعل ) وهذا هو ما يسمى بالتعلّ إعالمً

هُ  ) األصح ( و إال عند املبارشة للفعل ( كلّفق التكليف باملال يتعلّ  :، وقيلوقته حلولعليه عند  نَّ ) أي التعلق اإللزامي أَ

ةِ  رُّ مِ يستَ  المتثال (بالفعل املطلوب به ا َ ال يستمر حال املبارشة  :) للفعل وال ينقطع إال بالفراغ منه، وقيل حالَ املبارشَ

رِ فقطْ  ) بيشء (األصحُّ أَنَّ التكليفَ التكليف بيشء مع انتفاء رشط وقوعه ( ) يف مسألةٌ  ( ، هذهللفعل حُّ معَ علمِ اآلمِ يصِ
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هِ  طِ وقُوعِ ْ لِمَ  ملأمور به () أي وقوع ا انتفاءَ رشَ ، كأمرِ رجلٍ بصومِ يومٍ عُ تِهِ ر ( )عندَ وقْ هُ  لآلمِ هُ قبْلَ تُ وْ فيصح أن يأمر اهللا )  مَ

فرشط وقوع الفعل هو حياة املكلف وعقله وقدرته وقد علم أهنا ال  سبحانه رجال بصوم يوم وهو يعلم أنه سيموت قبله

عىل  هُ رَ دِ قْ لن يُ سبحانه إبراهيم عليه السالم بذبح ابنه وهو يعلم أنه وقد أمر اهللا ، توجد يف ذلك اليوم بسبب املوت قبله

، ال يصح التكليف مع العلم بانتفاء رشط الوقوع :وقال قومن يظهر قصد االمتثال، أذبح ابنه، والغرض من التكليف هو 

وقوعه فال يصح التكليف ومعنى قوله فقط أن العلم خمتص باآلمر، وخيرج ما لو علم املأمور أيضا أنه سينتفي رشط 

هُ (  ) األصحو  حينذاك النتفاء الفائدة من التكليف ( نَّ هُ ) أي التكليف (  أَ رَ  ) املكلف (يعلَمُ ثَ رِ  ) أي عقب (املأمورُ أَ  ) األَمْ

توقف املسموع له فإذا قيل له: صمْ يوم كذا، علم عقب سامعه هذه اجلملة أنه مكلف بالصيام يف ذلك اليوم القادم، وال ي

ال يعلمه حتى يأيت الزمن الذي يتمكن فيه من االمتثال ألنه  :علمه عىل أن يأيت الزمن الذي يتمكن فيه من االمتثال، وقيل

، وهذه املسألة واخلالف فيها مفرع عام قبلها، فإننا إذا جرينا عىل أنه يصح ورود قد ال يتمكن من فعله ملوت أو عجز عنه

ز أن نموت قبل التكليف مع علمه سبحانه بان تفاء رشط االمتثال فمتى ورد علينا التكليف علمنا أننا مكلفون وإن كنا نجوّ

التمكن، فصحّ علمنا بالتكليف قبل الوقت، وإذا جرينا عىل أنه ال يصح ذلك فمتى ورد علينا التكليف مل نعلم أننا 

َةٌ  مكلفون الحتامل أن نموت مثال قبل الوقت، هذه (   بيان أن احلكم قد يكون عىل الرتتيب أو البدل ) للمقدمات يفخامتِ

عُ  ) عىل ( عىل الرتتيبِ أَوِ  ) بأمرين فأكثر (احلكمُ قدْ يتعلَّقُ ( مُ اجلمْ لِ فيحرُ نُّ  أو يباحُ البَدَ ) يف كل منهام فاحلكم  أَو يُسَ

والتيمم ملن خياف بطء الربء من املرض، وإباحة اجلمع كالوضوء  الرتتيبي له ثالثة أنواع: حرمة اجلمع كأكل املذكاة وامليتة،

وسنية اجلمع كخصال كفارة الوقاع يف رمضان، واحلكم البديل له نفس األنواع أيضا وهي: حرمة اجلمع كتزويج املرأة من 

  ين، وإباحة اجلمع كالتسرت بأحد ثوبني، واستحباب اجلمع كخصال كفارة اليمني.أأحد كف
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 مباحث الكتاب -عشرالحادي الدرس 
 

 مقدمة
 

ل عىل سيّ قرآن هو: الأوال:  زُ بسورةٍ منه، آله وبن عبد املطلب صىل اهللا عليه و دنا حممد بن عبد اهللاللفظ املنزّ سلم ، املُعجِ

 سورة. ١١٤. وهو من أول الفاحتة إىل آخر سورة الناس مشتمال عىل املُتَعبَّدُ بتالوتِهِ 

 ، وهي مكتوبة يف مصاحف الصحابة الكرام ريض اهللا عنهم.لقرآن الكريمالبسملة أول كل سورة من اثانيا: 

 .وشاذة صحيحة: القراءة تنقسم إىل قسمنيثالثا: 

 الصحيحة قسامن:فالقراءة 

 وهي قراءة القراء السبعة وهم:متواترة  -١

 هـ. ١٢٠عبدُ اهللا بن كثريٍ املتويف سنة  -أ

 هـ.١٦٩نافع بن عبد الرمحن املتويف سنة  -ب

 هـ. ١١٨عبد اهللا بن عامر املتويف سنة  -ج

 هـ. ١٥٧أبو عمرو بن العالء املتويف سنة  -د

م بن أيب ال -هـ ودِ املتويف سنة نَّ عاصِ  هـ. ١٢٧جُ

 هـ. ١٥٦محزة بن أيب حبيب املتويف سنة  -و

 هـ. ١٨٩عيل بن محزة الكسائي املتويف سنة  -ز

ا إىل أن وصلتنا صىل اهللا عليه  فالقراءة التي قرأ هبا هؤالء منقولة عن النبي  كذلك.وسلم نقال متواترً

 وهي قراءة القراء الثالثة وهم: مستفيضة -٢

 هـ. ١٣٢أبو جعفر يزيد بن القعقاع املتويف سنة  -أ

 هـ. ٢٠٥يعقوب بن اسحاق املتويف سنة  -ب

 هـ. ٢٢٩خلف بن هشام املتويف سنة  -ج

ولكنها مل  تلقاها األئمة بالقبول ة مشهورة ثابتة عن النبي صىل اهللا عليه وسلمفالقراءة التي قرأ هبا هؤالء قراءة مستفيض

 تبلغ مبلغ التواتر، واملشهور عن املتأخرين من القراء أهنا متواترة أيضا وهو الذي سمعناه من شيوخنا.

 فهي ما عدا قراءة هؤالء. واهللا أعلم. القراءة الشاذةوأما 

 .حة أهنا تثبت قرآنا ويقرأ هبا يف الصالةوحكم القراءة املتواترة والصحي

 .خارجهاال و يف الصالةال وأما الشاذة فهي ال تثبت قرآنا وال جيوز القراءة هبا 
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 وهنا مسألة وهي: 

  ؟ حكم رشعيهبا هل القراءة الشاذة يثبت 

ىل أهنا كانت من باب املختار أهنا يف حكم حديث اآلحاد فإذا نقلت نقال صحيحا ثبت احلكم هبا عونعم واجلواب: 

ولذا وجب قطع يمني السارق . والسارقُ والسارقةُ فاقطعوا أيامهنام :عبد اهللا ابن مسعود ريض اهللا عنه كقراءة التفسري لآلية

 ال شامله.

 ، ألنه كاهلذيان ال يليق بعاقل فكيف باهللا ورسوله.ال معنى له يف القرآن أو السنة لفظال جيوز ورود رابعا: 

، كأن يأيت لفظ عام فيحمل عىل  املراد منه جيوز ورود لفظ يف القرآن والسنة يراد به غري ظاهره إال بدليل يبنيّ الخامسا: 

 عمومه فإن جاء دليل خاص خصص به العام، وعرفنا حينئذ أن العام مل يرد به عمومه.

، بَ ال جيوز أن يبقى لفظ جممل يف القرآن والسنة كلفنا بالعمل به غريَ مُ سادسا:  ٍ واملجمل هو ما مل تتضح داللته من قول أو نيَّ

 املراد منه كي يمكن أن نعمل به كقوله تعاىل: ( وأقيموا نيفعل فإذا ورد لفظ جممل يف كتاب أو سنة ال بد أن يأيت ما يب

كتفسري احلروف  ذلك وجدفإن مل نكلف بالعمل به فقد ي) ال بد أن يرد ما يبني كيفية الصالة والزكاة،  وآتوا الزكاةَ  الصالةَ 

 .ل السورائاملقطعة أو

 :أربعة أقسام الرشعي النصسابعا: 

 .قطعي الورود قطعي الداللة -١ 

 .قطعي الورود ظني الداللة -٢

 .ظني الورود قطعي الداللة -٣

 .ظني الورود ظني الداللة -٤

 .ينضمّ إليه من القرائن والدليل الظني قد يفيد اليقني بام، والثالثة األخر ظنية، واألول منها قطعي

واخلمر ونحوها، فإذا كان لفظ  انما علم من الدين بالرضورة كوجوب الصالة والصوم والزكاة واحلج وحرمة الز مثاله:

اآلية لوحده قد حيتمل التأويل كام حصل للبعض يف اخلمر فإن ما انضم إليها من بيان الرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 

ا شاهده الصحابة الكرام بأعينهم وعلموه رضورة ونقل إلينا إىل يومنا هذا بالتواتر القطعي ينفي كل والعمل عىل ذلك مم

ا جيعل العامل ماحتامل، ومثل هذا يقال يف ظني الورود كام يف كثري من السنة فإنه قد ينضم إىل اخلرب وحيتف به من القرائن 

 لقبول.با له األئمةيقطع بثبوته ككونه يف الصحيحني وتلقي 
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 شرح النص )( 
 

 الكتاُب اَألوَُّل في الكتاِب ومباحِث األقوالِ 
 لَ أوَّ  البسملةُ  ومنهُ  ،هِ بتالوتِ  دُ املتعبَّ  منهُ  بسورةٍ  زُ صىل اهللا عليه وسلم املعجِ  عىل حممدٍ  لُ املنزَّ  اللفظُ  :وهو هنا القرآنُ  :الكتابُ 

 القراءةُ  مُ وحترُ  ،كاملدِّ  األداءِ  من قبيلِ  ولو فيام هوَ  رةٌ متواتِ  عُ والسبْ  ،ألصحِّ يف ا ال الشاذُّ  ،براءةٍ  غريِ  يف األصحِّ  سورةٍ  كلِّ 

َ  ما وراءَ  هُ أنَّ  واألصحُّ  ،بالشاذِّ  وال ما  ،ةِ والسنَّ  يف الكتابِ  ماال معنى لهُ  ورودُ  ال جيوزُ  هُ وأنَّ  ،جيري جمر اآلحادِ  هُ وأنَّ  ،ةِ العرشَ

ٍ بَ مُ  به غريَ  بالعملِ  فَ لِّ كُ  ال يبقى جمملٌ  هُ وأنَّ  ،إال بدليلٍ  هِ ظاهرِ  غريُ  ى بهِ نَ عْ يُ   بانضاممِ  اليقنيَ  تفيدُ  قدْ  ةَ النقليَّ  األدلةَ  نَّ وأَ  ،نيَّ

 .هاغريِ 

....................................................................................................................... 

لُ فقال ( ملقدمة رشع يف أول املقصود بعد أن فرغ من ا  ) وهو القرآن يف الكتابِ  ( سبعة) من الكتب الالكتابُ األَوَّ

أمر وهني وعام وخاص ومطلق ومقيد وجممل  اممنه والسنة ألن القرآن ،والسنة القرآن ا) املشتمل عليه ومباحثِ األقوالِ (

: القرآنُ وهو هناومبني فيستدعي بياهنا (  أي يف أصول الفقه، وهذا احرتاز عنه يف علم الكالم فرياد بالقرآن )  الكتابُ

لُ عىل حممدٍ صىل اهللا عليه وسلم  املعنى النفيس الذي تقول به األشاعرة ( خيرج املنزل عىل غريه كالتوراة  )اللفظُ املنزَّ

زُ بسورةٍ منهُ  واإلنجيل (  :) خيرج املنسوخ تالوته نحو تعبَّدُ بتالوتِهِ املاألحاديث القدسية (  ج) كسورة الكوثر قيد خير املعجِ

لَ ) الثابتة ( البسملةُ  ) أي ومن القرآن (ومنهُ  الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة ( ) ألهنا كلِّ سورةٍ يف األصحِّ  أوَّ

 يست البسملة من ل :مكتوبة بنفس خط السور يف مصاحف الصحابة مع مبالغتهم يف أن ال يكتب فيها ما ليس منه، وقيل

  ) أول سورةغريِ  من القرآن ( .إنَّهُ من سليامنَ وإنهُ بسم اهللا الرمحن الرحيم :وأمجعوا عىل أن البسملة يف قوله تعاىل ،القرآن

ا ومل يستف -) أي ليس الشاذ  ال الشاذُّ يف األصحِّ  فإهنا مل تنزل بالبسملة ( ) براءةٍ ( ض ومل و هو ما عدا العرشة  مما نقل آحادً

وهم ابن كثري  ) املروية عن القراء السبعةالسبْعُ  ) القراءات (و من القرآن (  :القرآن، وقيلمن  -تتلقه األئمة بالقبول

) من النبي صىل اهللا عليه وسلم إلينا أي نقلها عنه مجع متواتِرةٌ (  ونافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم ومحزة والكسائي

العالمة ابن احلاجب رمحه  ذكرو) ولو فيام هوَ من قبيلِ األداءِ كاملدِّ لكذب ملثلهم إىل أن بلغنا ( يمتنع عادة تواطؤهم عىل ا

ن املنقول عن القراء مما هو من قبيل جوهر اللفظ مثل مالك وملك فهذا متواتر جزما وما هو من قبيل أداء اللفظ أاهللا 

ليس من وأن هذا يمد ست حركات وهذا أربع حركات واملنفصل  املد مثل املد املتصلالتفخيم والرتقيق ووطريقة نطقه ك

مُ القراءةُ بالشاذِّ ر، ومل يرتض العلامء قوله بل اجلميع متواترٌ ( املتوات ) يف الصالة وخارجها ألنه ليس بقرآن عىل  وحترُ

هُ  (األصح  ةِ ) أي الشاذ ( واألصحُّ أنَّ ت أيب جعفر ويعقوب اءاوقر أي السبع السابقة ) من القراءات ما وراءَ العرشَ

الشاذ ما وراء السبع، فالثالثة الزائدة عىل هذا القول حترم القراءة هبا، وعىل األصح هي كالسبع جيوز  :وخلف، وقيل

هُ  ) األصح ( والقراءة هبا (  منقول  ا ألن الشاذوالعمل هب ) يف االحتجاج اآلحادِ  ) األخبار (جيري جمر  ) أي الشاذ (أنَّ

أنَّهُ ال جيوزُ ورودُ ) األصح ( و  ( ه انتفاء عموم خربيتهيتبي صىل اهللا عليه وسلم وال يلزم من انتفاء خصوصية قرآنعن الن
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) جيوز أن يرد ال  ( أنه ) األصحو جيوز، وليس بيشء (  :) ألنه ال يليق، وقيل ال معنى لهُ يف الكتابِ والسنَّةِ ) أي لفظ ( ما 

نَى بهِ  ي لفظ () أ مايف الكتاب والسنة (  عْ هِ  ) أي يقصد به (يُ يبنيّ املراد منه كام يف  ) إال بدليلٍ ) أي معناه اخلفي ( غريُ ظاهرِ

العام املخصوص فإن العام حيمل عىل عمومه قبل التخصيص فإذا جاء دليل خاص اتضح لنا حينئذ أن املراد من العام هو 

 ) وهو ما مل تتضح داللته (جمملٌ  ) يف الكتاب والسنة (أنَّهُ ال يبقى ) األصح ( و  غري تلك الصورة التي وقع ختصيصها (

 ٍ بَنيَّ لِّفَ بالعملِ به غريَ مُ ألن التكليف به يستدعي بيانه،  بأن مل تتضح داللته إىل وفاته صىل اهللا عليه وسلم وهو ال جيوز )كُ

ال جيوز أن يبقى جممل  :قى املجمل عىل إمجاله، وقيلجيوز أن يب :، وقيلفال ضري ببقائه عىل خفائهفإن مل يكن أمر تكليف 

ها) األصح ( و (  مطلقا تعلق به عمل أو ال يف أدلة ) من مشاهدة وتواتر، كام  أَنَّ األدلةَ النقليَّةَ قدْ تفيدُ اليقنيَ بانضاممِ غريِ

ا، وجوب الصالة فإن الصحابة علموا معانيها املرادة بالقرائن املشاهدة ونحن علمناها ب واسطة نقل القرائن إلينا تواترً

ا ولو بدون قرائن، وقيل النقلية دلةإن األ :وقيل  ال تفيده مطلقا ولو مع القرائن. :تفيد اليقني مطلقً
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 مباحث الكتاب -عشرالثاني الدرس 
 

 الداللة
 

ن العامل، فالعامل دال ودليل، ووجود اخلالق مدلول، كفهم وجود اخلالق جال وعال م، فهم أمر من أمر آخر الداللة هي:

م ليشء آخر، فالدال هو: هو الداللة الدال للمدلولواالنتقال الذهني من  من يشء  اليشء املفهوم، واملدلول هو: املفهِ

 .آخر

ة غري لفظية كداللة فإن كان الدال لفظا فالداللة لفظية كداللة لفظ زيد عىل ذات معينة، وإن كان الدال غري لفظ فالدالل

 .الدخان املتصاعد يف السامء عىل وجود نار

 .) عقلية -طبعية-وضعيةثالثة أقسام هي: ( وكل من الداللة اللفظية وغري اللفظية ينقسامن إىل 

 .احلاصلة من الوضع واالصطالح :فالداللة الوضعية هي

اضيات وغريها فإهنا تدل عىل معانيها املصطلح مصطلحات العلوم من أصول وفقه وريككداللة كل لغة عىل معانيها، و

 .يدل عىل حالة منها التفاق عىل أن كل لونتم االتي املرور  اتوإشار ،، وكوضع العالمات الدالة عىل الطريقعليها

 .أو من عاداتهاملجبول عليه  احلاصلة من طبع اليشء :والداللة الطبعية هي

وكاقتضاء طبع بعض الناس أن يقول آخ  ،عند خوفه كامحراره عند خجلهكالصفرة فإن من طبع اإلنسان اصفرار وجهه 

 .وكعادة بعض الناس أن يضع أصبعه بني أعىل أذنه وحاجبه عند التفكري ،عند احلس باألمل، وأف عند الضجر

فمتى رأينا أثر  اعلوالفعل عىل الف كداللة األثر عىل املؤثر، احلاصلة بسبب التالزم العقيل بني شيئني :هيوالداللة العقلية 

ا أو فقدان حاجة من البيت علمنا بوجود سارق وهكذا  .أقدام علمنا مسريً

 .) التزام -تضمن -مطابقةثم الداللة اللفظية الوضعية تنقسم إىل ثالثة أقسام هي: ( 

 .املوضوع له داللة اللفظ عىل متام معناهفاملطابقة هي: 

 .ل وأفعال مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليمابادة ذات أقوكداللة لفظ الصالة عىل متام معناها وهو ع

 .كداللة لفظ الصالة عىل الركوع مثال، املوضوع له داللة اللفظ عىل جزء معناهوالتضمن هو: 

فإن الوضوء معناه خارج ، كداللة لفظ الصالة عىل الوضوء ، املوضوع له اللة اللفظ عىل اخلارج عن معناهد هو: وااللتزام

 .نى الصالة ولكنه الزم لهعن مع

 .التزاموانتقال الذهن بينهام  ،فالصالة ملزومة والوضوء الزمها ،الزماواملدلول  ،ملزوما ويسمى الدال

 ).مساو  -أعم إىل قسمني: ( -بحسب عمومه أو خصوصه -والالزم ينقسم 

 وتوجد يف غريها كالستة والثامنية. عةكالزوجية فإهنا الزمة لألرب، الذي يوجد يف امللزوم وغريهفالالزم األعم هو: 
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، فهنا توجد املالزمة من اجلانبني فقط كطلوع النهار فإنه الزم للشمس ،الذي يوجد يف امللزوم فقطوالالزم املساوي هو: 

  فكلام طلعت الشمس وجد النهار وكلام وجد النهار كانت الشمس طالعة.

 ).  ذهني وخارجي معا -خارجي فقط -ذهني فقطأقسام هي: (  إىل ثالثة -بحسب حمل حتققه -وينقسم الالزم أيضا

كداللة العمى عىل البرص فإن العمى متى تصور يف العقل تصور ، فقط الذي يلزم يف التصور والذهن ي هو:ذهنفالالزم ال

 .معه البرص ألن العمى عدم البرص ولكن يف العامل اخلارجي ال يمكن أن جيتمع العمى والبرص يف حمل واحد

 .أيضا الذي يلزم يف التصور والذهن ويف الواقع اخلارجيوالالزم الذهني واخلارجي هو: 

كداللة الفعل عىل الفاعل واملفعول كالرضب فإن من تصور معناه وهو إيقاع يشء عىل يشء، تصور معه الضارب 

 واملرضوب، وكذلك يف الواقع ال يوجد رضب من دون ضارب وحمل يقع عليه الرضب.

 . الواقع اخلارجي فقطالذي يلزم يف اخلارجي هو:  والالزم

ألنه ال  أسود أو أبيض تصورهمل يلزمه أن ي وهو حيوان ناعق ومل يره الغرابمعنى كلزوم السواد للغراب فإن من تصور 

 ولكن يف العامل اخلارجي كل غراب أسود وكذا قل يف لزوم البياض للثلج. وتالزم ترابط

 وهنا مسألتان: 

اتفقوا عىل أن داللة اللفظ عىل معناه املطابق هي داللة وضعية تؤخذ من اللفظ، ولكن اختلفوا يف داللة اللفظ عىل : األوىل

أي من أقسام الداللة العقلية فبواسطة العقل ينتقل من معنى اليشء  عقلية تهامداللمعناه التضمني وااللتزامي فقيل: 

 وحدها عقلية وأما داللة التضمن فوضعية. االلتزاملة املطابق إىل جزئه والزمه، واألظهر هو أن دال

: املعترب يف املنطق يف داللة االلتزام أن يكون اللزوم ذهنيا أو ذهنيا وخارجيا معا وأما اللزوم اخلارجي فغري معترب، الثانية

 وأما عند علامء األصول فال يشرتط ذلك.

 ).مركب  - مفردقسمني ( إىل ينقسم  الصوت املشتمل عىل بعض األحرفوهو : ثم اللفظ 

 املركبو ،وهي الزاي والياء والدال ال تدل عىل جزء من ذاتهؤه كزيد فأجزا ،ما ال يدل جزؤه عىل جزء معناههو: فاملفرد 

 .نحو غالم زيد فإن الغالم يدل عىل جزء املعنى وزيد يدل عىل جزء آخر ،ما يدل جزؤه عىل جزء معناه هو:

إىل العلمية صار مفردا ألنه مل يعد يدل جزؤه عىل جزء معناه كعبد اهللا فهو مركب من كلمتني فإذا واللفظ املركب متى نقل 

سمي به شخص صار مفردا وصارت كلامته األصلية كالزاي والياء من زيد، وكأسامء العلوم مثل أصول الفقه وأصول 

 هي يف األصل مركبة من كلمتني. الدين ومصطلح احلديث، فإذا أريد هبا أسامء علوم خمصوصة فهي مفردة، و
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 ( شرح النص )
 

 المنطوُق والمفهومُ 
هُ مرجوحً  لَ لُ بدَ ، أَو ما حيتمِ هُ كزيدٍ فنصٌّ لُ غريَ ، وهوَ إنْ أَفادَ ما ال حيتمِ : ما دلَّ عليهِ اللفظُ يف حملِ النطقِ ا كاألسدِ املنطوقُ

بٌ  هُ عىل جزءِ معناهُ فمركَّ ، ثُمَّ إنْ دلَّ جزؤُ رٌ هِ فظاهِ ، والزمِ نٌ مُّ زئِهِ تَضَ ، وعىل جُ ةٌ قَ تُهُ عىل معناهُ مطابَ ، ودَاللَ ، وإال فمفردٌ

يَانِ لفظِيَّتانِ  ، واألُولَ .الذهنِيِّ التِزامٌ لِيَّةٌ ةُ عقْ ريَ  ، واألَخِ

.......................................................................................................................  

) املنطوقُ واملفهومُ  (رشعية إما باملنطوق أو باملفهوم،وهو مبحث مهم ذكره املصنف بقوله:داللة النصوص عىل األحكام ال

)  املنطوقُ ماأصل الكالم: هذا مبحثُ املنطوقِ واملفهوم، فحذف املبتدأ هذا، واملضاف مبحث، وأقيم املضاف إليه مقامه ( 

) حمل النطق هو مقام إيراد اللفظ واملعنى هو أن املنطوق هو معنى دل عليه اللفظ يف حملِ النطقِ  عليهِ اللفظُ  دلَّ أي معنى ( 

يف مقام إيراد اللفظ، بمعنى أن املعنى يؤخذ من اللفظ ويستفاد منه بعكس املفهوم الذي هو معنى دل عليه اللفظ ال يف حمل 

، يدل عىل حتريم التأفيف باملنطوق أي أن النطق فهو غري منطوق به بل مسكوت عن ب يانه، فقوله تعاىل: فال تقلْ هلام أُفٍّ

ه املطابق، وحتريم الرضب يستفاد من املفهوم ألنه مسكوت عن بيانه ومل يذكر له لفظ بعينه كي هذا النص مستعمل يف معنا

لُ  ) أي معنى (إنْ أَفادَ ما يف حمل النطق (  ) أي اللفظ الدالوهوَ (  وسيأيت مزيد تفصيل إن شاء اهللا يفيد هذا املعنى    )ال حيتمِ

هُ أي اللفظ (  ا مفيد للذات املشخصة من غري احتامل لغريها كزيدٍ  ) أي غري ذلك املعنى (غريَ ، فإن زيدً ) يف نحو: جاءَ زيدٌ

لُ  ) أي معنى (ما ) أفاد اللفظ ( أَو  ) أي يسمى به (فنصٌّ (  هُ ) اللفظ (  حيتمِ لَ  ) أي بدل ذلك املعنى حال كونه  بدَ

ا ( ا، فإن األسد مفيدٌ للحيوان املفرتس مع احتامل أن يراد بدل ذلك املعنى  )كاألسدِ مرجوحً يف نحو: رأيتُ اليومَ أسدً

رٌ وهو معنى مرجوح ألنه معنى جمازي واألول حقيقي (  الرجل الشجاع و ) أي يسمى به، أما املحتمل ملعنى مسا فظاهِ

، فإنه حمتمل ملعنييه أي األسود واألبيض عىل السواء فيسمى جممال وسيأيت الكالم نٌ وْ جَ  ن يف نحو: ثوبُ زيدٍ لآلخر كاجلو

هُ ) اللفظ ينقسم باعتبار آخر إىل مفرد ومركب ألنه (  ثُمَّ عليه إن شاء اهللا (  عىل جزءِ معناهُ  ) أي جزء لفظه ( إنْ دلَّ جزؤُ

بٌ  ، أو تقييديا مثل احليوانُ الناطِقُ تركيبا إسناديا كزيد قا)  فمركَّ فإن الناطق صفة للحيوان مقيدة  ،ئم، أو إضافيا كغالم زيدٍ

جزء  أي وإن مل يدل جزؤه عىل )  وإال له ألنه إذا قيل احليوان فقط مل يعلم أن املراد به اإلنسان إال إذا ذكر معه الناطق (

تُهُ ( ) كزيد  فمفردٌ معناه (  ةٌ ع  (أي اللفظ  )ودَاللَ قَ  (  داللة اللفظ  )و كداللة اإلنسان عىل احليوان الناطق (  )ىل معناهُ مطابَ

زئِهِ  نٌ  ( أي عىل جزء معناه ) عىل جُ مُّ   داللة اللفظ عىل  )و ( كداللة اإلنسان عىل احليوان فقط أو الناطق فقط  )تَضَ

هِ (  وخارجيا معا، قيد احرتز به عن الالزم اخلارجي سواء كان ذهنيا فقط أو ذهنيا  )الذهنِيِّ  ( أي الزم معناه  )الزمِ

يَانِ  ( تبع اصطالح أهل املنطق املصنف قدكداللة اإلنسان عىل قابل التعلم، ثم  ) التِزامٌ  ( أي داللتا املطابقة   )واألُولَ

ةُ  ( أي مستفادتان من حمض اللفظ املوضوع ملعنى  )لفظِيَّتانِ  ( والتضمن ريَ لِيَّةٌ  ( تزامأي داللة االل  )واألَخِ لتوقفها   )عقْ

  .عىل االنتقال من املعنى املوضوع له اللفظ إىل الزمه
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 مباحث الكتاب -عشر لثالثاالدرس 
 

 املنطوق واملفهوم
 

، فهو يدل عىل جميء شخص معني  قولك: مثل ،املعنى الذي دلّ عليه اللفظ باملطابقة أو التضمننطوق هو: امل جاءَ زيدٌ

 ألن هذا اللفظ موضوع يف لغة العرب إلفادة هذا املعنى.به منطوق  اللفظ ذايه هبعل املعنى املدلولف

 نطوق.املأو بعضه فهو  فإذا جاءَ نصّ ووجدنا املعنى املستفاد منه هو متام ما وضع له اللفظ

ا بااللتزام ؟  ولكن ما هو احلال إذا كان املعنى املستفاد من اللفظ مأخوذً

 أقساما عدة هي:واسعة تشمل داللة تزام واجلواب هو: أن داللة االل

 .وجوده رضوري ليستقيم الكالم يدل اللفظ عىل حمذوف من النصأن  -١

واقع من غري أن يصاحبه نية، هذا اللفظ يدل بالداللة الوضعية املطابقية عىل أنه ال يقع عمل يف ال) ال عملَ إال بنيةٍ مثل: ( 

صحيحَ إال بنية،  ، فال بد من تقدير كلمة صحيح أي ال عملَ انية رشعية تصحبه كثريا من األعامل تقع بغريولكنا نجد أن 

 فهنا املعنى املطابق دلّ بااللتزام عىل تقدير كلمة صحيح، ألنا لو مل نقدره لصار الكالم كذبا.

 وتسمى هذه الداللة بداللة االقتضاء.

 .ذلك احلكملعىل أن الوصف الذي ترتّب عليه احلكم هو علة أن يدل اللفظ  -٢

ث( مثل:  ) فهذا اللفظ يدل باملنطوق الرصيح عىل أن من قتل مورثه حيرم من اإلرث، ويدل بااللتزام عىل أن  القاتل ال يرِ

ق عليه حكم املنع من اإلرث، فدل عىل أن القتل علة للحكم، لِّ املشتق ( قاتل ) عُ إذْ أن علة منع الوارث من إرثه هو القتل، 

اإلنسان ال يرث  :ة له للصار الكالم معيبا، ألنه علق احلكم عىل وصف ال مدخل له فهو بمنزلة لو قالألنه لو مل يكن عل

 . أو املسلم ال يرث ونحو ذلك

) فهذا اللفظ يدل بمنطوقه الرصيح عىل وجوب قطع يد السارق، ويدل بالداللة االلتزامية  السارق تقطع يدهومثل: ( 

 ع، وإال لصار الكالم معيبا، ولصح بدل السارق والسارقة الرجل واملرأة تقطع يدمها.العقلية عىل أن الرسقة علة القط

 وتسمى هذه الداللة بداللة التنبيه واإليامء.

 .قصود ولكنه تابع والزم حلكم آخر مقصودغري مأن يدل اللفظ عىل حكم  -٣

 . تبعه حكم آخر غري مقصود الزم لهيوهو املنطوق به من اللفظ أي أن يساق الكالم ليدل عىل معنى هو املقصود 

) فاملنطوق الرصيح هو جواز اجلامع للصائم طوال ليلة الصيام، ويلزمه  حيل الوطء للصائم يف أي وقت من الليل( مثل: 

صحة صيام املجنب، ألن من وطء ونزع عن اجلامع قبل الفجر بلحظة يلزمه أنه لن يدرك ما يكفي من الوقت ليغتسل من 

 خل الفجر وهو جمنب.اجلنابة فيد
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)  يصيل فيهف فركاكنت أفرك املني من ثوب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  منني عائشة ريض اهللا عنها: (ؤومثل قول أم امل

 ، والزمه طهارة املني ألنه لو كان نجسا للزم غسله.والصالة فيه فمنطوقه فرك املني عن الثوب واللفظ ملسلم متفق عليه

 تتباين فيها األفهام تباينا شاسعا. ة اإلشارة وهي داللة واسعة جداوتسمى هذه بدالل

 .أن يدل مفهوم اللفظ عىل حكم موافق للحكم املنطوق -٤

فيؤخذ من العلة حكم آخر موافق للحكم  عىل علة احلكم املنطوق أي أن يدل احلكماملوافقة  موهو ما يسمى بمفهو

 املفهوم مثله وإذا كان إجيابا كان املفهوم مثله.  املنطوق فإذا كان املنطوق حتريام مثال كان

، فهذا احلكم أخذ ) فمنطوقه حرمة التأفيف ومفهومه حرمة الرضب والشتم ونحومها فال تقل هلام أفٍّ مثل قوله تعاىل: ( 

التأفيف من املنطوق الشرتاكهام يف علة التحريم وهي اإليذاء وهو يف املفهوم أوىل أي أن الرضب أوىل بالتحريم من 

 ويسمى هذا النوع فحو اخلطاب.

ا وسيصلونَ يف بطوهنِ   إنام يأكلونَ اليتامى ظلامً  أموالَ  يأكلونَ  نَ الذي إنّ ومثل قوله تعاىل: (  ) فيدل بمنطوقه عىل  سعريا م نارً

واهلم، واملفهوم أم إتالف، ألن العلة هي أموال اليتامى حراقحرمة أكل أموال اليتامى، ويدل بمفهومه املوافق عىل حرمة إ

 للمنطوق يف احلكم ويسمى هذا النوع حلن اخلطاب. ساوهنا م

 .أن يدل مفهوم اللفظ عىل حكم خمالف للحكم املنطوق -٥

  .وهو ما يسمى بمفهوم املخالفة وهو ما يؤخذ من ختلف قيد من قيود احلكم

تأكل من حشائش األرض،  سائمةذا كانت ) فمنطوقه وجوب الزكاة يف الغنم إ جتب الزكاة يف الغنم السائمة(  :مثل

  ومفهومه عدم وجوب الزكاة يف الغنم املعلوفة.

ام دل عليه اللفظ باملطابقة أو التضمن يكون منطوقا، وما دل عليه باملوافقة أو املخالفة يكون مفهوما، ف فإذا علم هذا

 عىل ثالثة أقوال:واختلفوا يف داللة االقتضاء واإلشارة والتنبيه 

 ، فكل ما دلّ عليه اللفظ بااللتزام فهو من املفهوم.من داللة املفهومي ه -١

وغري رصيح  ،باملطابقة أو التضمن عليه قسم إىل رصيح وهو ما دلنفاملنطوق ي هي من داللة املنطوق غري الرصيح -٢

 .بااللتزامعليه وهو ما دل 

 بع املنطوق.بل هي قسم مستقل يسمى بتوا من املنطوق أو املفهومهي ليست  -٣

 :اختلف العلامء يف كيفية استفادة مفهوم املوافقة من النص عىل قولني مسألة:

نستخرج حرمة الرضب بالقياس بأن نعطي حكم  ) فال تقلْ هلام أفٍّ كقوله تعاىل: ( إن احلكم مأخوذ بالقياس األصويل  -١

ألن  ألوىلاإليذاء، ويسمى هذا النوع بالقياس ا األصل وهو احلرمة إىل الفرع وهو الرضب الحتادمها يف علة احلكم وهو

.  احلكم املأخوذ أوىل من املنطوق فإن الرضب أشد حتريام ألنه أشد إيذاءً



٥١ 
 

بأن يكون اللفظ دل عليه داللة يف غري حمل النطق أي داللة غري مبارشة  إن احلكم مأخوذ من جهة اللغة ال بالقياس -٢

بينام العلة هنا وهي اإليذاء تفهم من اللغة ومن نفس  واستنباط وبحث عن العلةوأمارة ذلك أن القياس حيتاج إىل نظر 

 يذاء.إلالنص فالعريب مبارشة يفهم أن النهي عن التأفيف ل

 من لفظ اآلية بالفحو. امأخوذً  يكونحكم الرضب مستخرجا بالقياس وعىل الثاين يكون فعىل القول األول 

 



٥٢ 
 

 ( شرح النص )
 

يَ إِنْ تَ  اللَ ثُمَّ هِ تُهُ عىل إِضامرٍ فَدَ حَّ قُ املنْطُوقِ أَوْ صِ دْ قَّفَ صِ ةُ إِشارةٍ، وإِال وَ اللَ دْ فدَ صَ قْ لَّ عىل ما ملْ يُ إِنْ دَ ، وإِال فَ تِضاءٍ ةُ اِقْ

ةُ إيامءٍ  اللَ  .فدَ

َ ما دلَّ عليهِ اللفْ  :واملفهومُ  سا لِّ ظُ ال يف حمَ ةٌ ولو مُ قَ وافَ ، فإنْ وافقَ املنطوقَ فمُ ، ثمَّ فَ النُّطْقِ ا يف األصحِّ يً طابِ إِنْ وَ حْ وِ   اخلِ

ْنُهُ كانَ أَوْ  .ىل، وحلَ ةٌ فَ الَ خَ هُ فَمُ فَ الَ . وإِنْ خَ حِّ يَّةٌ يف األصَ ومِ هُ فْ ة مَ اللَ ا، فالدَّ يً ساوِ   إنْ كانَ مُ

................................................................................................ ....................... 

م أن  : جاءَ نطوق هو: ما دلّ عليه اللفظ يف حمل النطقِ املدلول من اللفظ نوعان: منطوق، ومفهوم، فاملقد تقدّ ، فإذا قلتَ

، فاملعنى الذي دلّ عليه اللفظ يف مقام وحالة نطقك هبذ  املنطوقمنطوقا، و ه اجلملة هو جميء ذات مشخصة فيكونزيدٌ

، وظاهر قساموهو ثالثة أ، وهو ما دلّ عليه اللفظ باملطابقة أو التضمنرصيح  :نوعان : نص كزيد يف نحو: جاءَ زيدٌ

، وغري رصيح وهو ما دلّ عليه اللفظ بااللتزام،  نٌ وْ ن يف نحو: ثوبُ زيدٍ جَ وْ ا، وجممل كجَ كاألسد يف نحو رأيتُ اليومَ أسدً

، أي: إقتضاء نحو ثالثة أقسام: ووه لَّ لكمْ ليلةَ  أهلها المتناع توجيه السؤال إىل البنايات، واسألْ القريةَ وإشارة نحو: أُحِ

، عىل صحة صيام من أصبح جمنبًا، وتنبيه نحو مْ فَثُ إىل نِسائِكُ يامِ الرَّ وا كلّ واحدٍ منهام مائةَ  :الصِّ الزانيةُ والزاين فاجلِدُ

يَ قسم إىل ثالثة أقسام، ولذا قال: ( نالتي ت أن الزنا علة اجللد، فاتضح أن داللة االلتزام هي جلدةٍ، عىل مَّ هِ ) أي داللة  ثُ

تُهُ عىل إِضامرٍ االلتزام (  حَّ قُ املنْطُوقِ أَوْ صِ دْ قَّفَ صِ وَ إنام  ) أي عىل تقدير، مثال ما توقف صدق الكالم عىل مضمر إِنْ تَ

والفرق بني الصدق  أي أهلها، القرية،، ومثال ما توقف صحة الكالم عىل إضامر واسأل األعامل بالنيات، أي صحتها

تِضاءٍ (  والصحة هو أن األول يف حال اإلخبار عن يشء، والثاين يف حال اإلنشاء والطلب ةُ اِقْ اللَ   ) أي يسمى بذلك فَدَ

لَّ عىل إضامر (  له ) أي وإن مل يتوقف صدق املنطوق وال الصحة وإِال( إِنْ دَ دْ ) اللفظ ( فَ صَ قْ  اللفظ أي أن ) بعىل ما ملْ يُ

ةُ اإلضامر فهو مقصود لتوقف الصدق والصحة عليه (  بخالفه يف ،اللفظبيانه عند إيراد املعنى اإلشاري مل يقصد  اللَ فدَ

) أي وإن مل يكن من األول والثاين بأن دل اللفظ عىل ما قصد بيانه به ومل يتوقف عىل وإِال أي يسمى بذلك ( )  إِشارةٍ 

ةُ إيامإضامر (  اللَ : ما ) وتنبيه أي يسمى بذلك (  ءٍ فدَ َلِّ النُّطْقِ  ( ) أي معنىواملفهومُ ظُ ال يف حمَ ) أي مل يدل عليه  دلَّ عليهِ اللفْ

ك زيدٌ فأكرمه، فاملنطوق وهو وجوب  :نحو اللفظ يف مقام إيراد اللفظ بل ينتزع انتزاعا من السكوت عن بيانه إن جاءَ

ا إن مل جيئك فلم يؤخذ من األلفاظبارشةاأللفاظ مإكرام زيد عند جميئه أخذ من    مبارشة ، أما املفهوم وهو ال تكرم زيدً

ةٌ  ) يف احلكم (املنطوقَ  ) املفهومُ (فإنْ وافقَ ( قَ وافَ ) كان املفهوم  ولو  أي يسمى بذلك ويسمى مفهوم موافقة أيضا ( )فمُ

ا ( يً ساوِ ، فاألوىل كتحريم رضب الوالدين فهو أوىل من التأفيق وذلك أن مفهوم املوافقة نوعان أوىل ومساو ،) للمنطوقمُ

  )يف األصحِّ  ( الذي ورد به النص، والثاين كتحريم إحراق أموال اليتامى فهو مساو ألكل أموال اليتامى الذي ورد به النص

الحتجاج به بل يسمى مفهوم مساواة واتفقوا عىل ا موافقةمفهوم إذا كان املفهوم مساويا للمنطوق فال يسمى  :وقيل

ىل) املفهوم املوافق يسمى ( ثمَّ فاخلالف يف التسمية فقط (  طابِ إِنْ كانَ أَوْ  اخلِ وَ ْنُهُ ) باحلكم من املنطوق (  فَحْ ) أي وحلَ



٥٣ 
 

ا حلن اخلطاب ( يً ساوِ ة ( ) للمنطوق يف احلكم إنْ كانَ مُ اللَ يَّةٌ  ) عىل املوافقة ( فالدَّ ومِ هُ فْ لفظ ال يف أي بطريق الفهم من ال) مَ

حِّ  ( من غري حاجة إىل قياس حمل النطق بل داللته قياسية تؤخذ من القياس الرشعي كام أخذت حرمة  :) وقيل يف األصَ

النبيذ قياسا عىل اخلمر بأن نقول األصل هو التأفيف وحكمه هو التحريم وعلته هو اإليذاء فننقل حكم األصل للفرع 

اختلف أرباب األصول يف : ٢٢ص  ٢هذا وقد قال اإلمام اجلويني يف الربهان ج، الذي هو الرضب الشرتاكهام يف العلة

 ،تسمية ذلك قياسا فقال قائلون إنه ليس من أبواب القياس وهو متلقى من فحو اخلطاب، وقال آخرون: هو من القياس

هُ  ( وهذه مسألة لفظية ليس وراءها فائدة معنوية اهـ فَ الَ ةٌ  ملنطوقَ () أي خالف املفهومُ ا وإِنْ خَ فَ الَ خَ ) أي يسمى بذلك  فَمُ

  ويسمى مفهوم خمالفة أيضا.

 



٥٤ 
 

 مباحث الكتاب -الرابع عشرالدرس 
 

 مفهوم املخالفة
 

قيد يف  ، فمجيء زيد هوهُ إن جاءَ زيدٌ فأكرمْ  قد تقدم أن مفهوم املخالفة هو ما يؤخذ من ختلف قيد من قيود احلكم، نحو:

ى انتفى.فال جيب إكرامه، أي أن اإلكرام يدور مع املجيء فإن ثبت ثبت وان انتف جيئ حلكم الذي هو اإلكرام، فإن ملا  

.) أن ال يظهر لتخصيص املنطوق بالذكر فائدة غري نفي احلكم عن املسكوت( وملفهوم املخالفة رشط هو:   

مة بالذكر إال لنفي احلكم وهو فالسائمة منطوق هبا، واملعلوفة مسكوت عنها، ومل ختص السائزكاة،  السائمةنحو: يف الغنم 

 وجوب الزكاة عن املعلوفة. 

 :منها، وذلك يف مواضع فإن ظهر أن للمذكور فائدة غري نفي احلكم فاملفهوم ملغى ال يعمل به

ال ألجل االحرتاز عن يشء ما بل ألن الغالب من أحواله هو ذلك القيد بأن يكون ذكر ، خمرج الغالباللفظ أن خيرج  -١

هذا هو فاملرشكون كانوا يقتلون أوالدهم يف اجلاهلية خشية من الفقر )  خشيةَ إمالقٍ  وال تقتلوا أوالدَكمتعاىل: ( مثل قوله 

 غري حمرم.فلم يذكر هذا لبيان أنه إذا كان قتل األوالد ليس خشية اإلمالق فهو  ،دالسبب يف غالب حاالت قتل األوال

ق هبذا عىل بحضور املسلمني: تصدّ  غالمهل قريب عهد باإلسالم لكقو ،خلوف هتمة سكوتأن يكون ترك ذكر امل -٢

 أقربائي املسلمني، أي وغري املسلمني ولكنه مل يذكر ذلك خوفا من اهتامه بالنفاق فحينئذ ال يكون ذكر املسلمني لالحرتاز.

اره يؤذي ج كقولك ملنحرتاز لالأي أنه ذكر ألجل أن الواقع هو ذلك ال  ،ذكر ملوافقة الواقع نطوقأن يكون امل -٣

كالم منصب عىل حالة حمددة رد به االحرتاز وبيان جواز إيذاء اجلار الكافر بل التفلم  ال تؤذي جارك املسلم، :املسلم

 .واقعية

، كام لو قيل: هل جتب الزكاة يف الغنم السائمة ؟ فأجيب: يف الغنم السائمة زكاة أن يكون املنطوق ذكر جوابا لسؤال -٤

 فال يدل هذا عىل أن غري السائمة ال زكاة فيها.  أعني السائمة ال مفهوم له حينئذ لكونه خرج جوابا لسؤال فوصفهذا ال

: لزيدٍ غنم سائمة، فقيل: يف الغنم السائمة زكاة ، تتعلق بهمعينة أن يكون املنطوق ذكر بيانا حلكم حادثة  -٥ كام لو قلتَ

 لكونه تعلّق بحادثة معينة، فال يدل هذا عىل أن غري السائمة ال زكاة فيها. فهذا الوصف أعني السائمة ال مفهوم له حينئذ

، كام لو قيل ملن يعرف أن صالة النافلة سكوتاملتكلم جلهل املخاطب بحاله دون حكم امل ذكرهقد  نطوقامل نأن يكو -٦

بل لكونه يعلم ليس لالحرتاز  فوصف اجللوس .جالسايعرف أهنا ترشع جالسا: ترشع صالة النافلة  الترشع قائام ولكن 

  صالة النافلة قائام.أن املخاطب ال جيهل حكم 

، كام لو جهل شخص حكم صالة النافلة بحاله دون حكم املنطوق هاملسكوت عنه قد تركه املتكلم جلهل نأن يكو -٧

 وترك ما ال يعلمه.لة يعلمها ة اجللوس ألنه تكلم عىل حايجالسا فقال: ترشع صالة النافلة قائام، فال يدل عىل عدم مرشوع

 ، فإن ظهر له فائدة أخر ألغي املفهوم.أن ال يظهر للقيد فائدة سو نفي احلكم :هو نحوهاو واجلامع هلذه الرشوط



٥٥ 
 

  

 

 . مفهوم املخالفة إال أهنا ال متنع إحلاق املسكوت باملنطوق بواسطة القياس األصويلاعتبار مسألة: تلك الرشوط وإن ألغت 

روج اللفظ خمرج الغالب يلغي مفهوم املخالفة نحو وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق، فال يدل عىل جواز قتلهم خفمثال 

املسكوت عنه وهو ما كان لسبب آخر ككراهية الولد من  نا أن نقيسلكن فاملفهوم ملغى، ول إمالقإذا كان لغري خشية 

طل وهو اهو حتريم إزهاق النفس بالبعلة القياس فإن العلة هنا  تلك األم عىل املنطوق وهو خشية الفقر ما دام أنه توجد

 متحقق يف املنطوق واملسكوت بال فرق.
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 ( شرح النص )
 

أَنْ  هِ، كَ مِ غريِ كْ رَ لتخصيصِ املنطوقِ بالذكرِ فائدةٌ غريُ نفيِ حُ ظْهَ طُهُ أَالَّ يَ ْ رشَ ، أَوْ  وَ ةٍ ْمَ ، أَو خلوفِ هتُ خرجَ للغالِبِ يف األصحِّ

ةٍ ملُِ  ادِثَ ، أَوْ حلِ الٍ ؤَ ، أَوْ سُ ةِ الواقِعِ قَ هِ وافَ ، ،، أَو جلهلٍ بِحكمِ هِ سِ كْ ،  أَوْ عَ هُ املعروضُ مُّ عُ وال يمنعُ قياسَ املسكوتِ باملنطوقِ فال يَ

هُ  مُّ عُ    .وقيلَ يَ

............................................................................................. .......................... 

م أن  هُ  نه بقوله: (مفهوم املخالفة طريق للعلم باحلكم الرشعي ولكن ليس يف كل مورد بل له رشطه بيّ قد تقدّ طُ ْ رشَ ) أي  وَ

رَ لتخصيصِ املنطوقِ رشط مفهوم املخالفة ليكون معتربا (  ظْهَ كْ  ) الذي هو القيد ( أَالَّ يَ هِ بالذكرِ فائدةٌ غريُ نفيِ حُ )  مِ غريِ

، يقال:  الغنم منها املعلوفة ومنها السائمة فألي غرض أي غري املنطوق وهو املسكوت، فإذا قيل: يف الغنمِ السائمةِ زكاةٌ

فائدة سو نفي احلكم، فإن ظهرت هنا خصّ السائمة بالذكر ؟ اجلواب: لنفي الزكاة عن املعلوفة فلم يظهر لذكر القيد 

أَنْ خرجَ  وم ولذا قال: (املفه يغري ذلك ألغفائدة  ح به املتكلم ألن  للغالِبِ  () القيد املذكور كَ الغالب من الكثري ) بأن رصّ

مجع ربيبة وهي بنت صوره مقيد بذلك القيد ال ألجل االحرتاز كام يف قوله تعاىل: وربائبكم الآليت يف حجوركم، والربائب 

يف الربيبة أن جور أي بيوت أزواج األمهات ألجل أن الغالب وقد وصفن بكوهنن يف ح الزوجة من غري زوجها احلايل،

إن  :) وقيل يف األصحِّ  ، فال يدل هذا عىل خمالفة حكم من مل يكن يف حجر االزواج ملن كنّ فيها (تكون يف حجر زوج أمها

ةٍ  ( هذا ليس برشط ْمَ املسلمني: تصدق ، كأن يقول حديث عهد بإسالم لغالمه بحرضة ) من ذكر املسكوت أَو خلوفِ هتُ

هبذا املال عىل املسلمني، فال يعترب مفهوم املسلمني ويمنع التصدق عىل الكفار؛ ألنه ترك ذكر غري املسلمني خوفا من أن 

ةِ الواقِعِ  يتهم بالنفاق ( قَ نْ كقوله تعاىل: ال يتخذ  ) أَوْ ملُِوافَ ، فإهنا نزلت يف ق املؤمنونَ الكافرينَ أولياءَ مِ وم والوا دونِ املؤمننيَ

اليهود دون املؤمنني، فجاءت اآلية ناهية عن هذه احلالة الواقعة من غري قصد التخصيص هبا، فال يقال جيوز مواالة الكفار 

الٍ  ) جلواب (أَوْ ( مع املسلمني  ؤَ م السائمة ن، كام لو فرض أن سائال سأله صىل اهللا عليه وسلم: هل يف الغ) عن املذكور سُ

لـِ  لغنم السائمة زكاة، فال يكون لذكر السائمة مفهوم، ألن ذكرها يف اجلواب ملطابقة السؤال (زكاة ؟ فأجاب: يف ا  ) بيانأَوْ

ةٍ  حكم ( تتعلق باملذكور كام لو فرض أنه قيل بحرضته صىل اهللا عليه وسلم لفالن غنم سائمة، فقال: يف الغنم )  حادِثَ

من  ) أَو جلهلٍ  كان متعلقا بقضية معينة فال يعم غريها (ذكرها السائمة زكاة، فال يكون لذكر السائمة مفهوم، ألن 

هِ  ( ملخاطبا خاطب من يعلم حكم املسكوت عنه، كام لو فرض أنه صىل اهللا عليه وسلم  ناملنطوق دو) أي حكم  بِحكمِ

يصها بالذكر لكون ن لذكر السائمة مفهوم، ألن ختصفقال: يف الغنم السائمة زكاة، فال يكو املعلوفة وجيهل حكم السائمة

هِ ياها ( إاملخاطب ال جيهل إال  سِ كْ كقولك: يف الغنم ) أي أو جلهل املتكلم بحكم املسكوت دون حكم املنطوق أَوْ عَ

 كلكوهنا هي املعلومة عند عليها كفال يكون لذكر السائمة مفهوم، ألن اقتصارالسائمة زكاة، وأنت جتهل حكم املعلوفة، 

أَنْ خرجَ نف: تنبيه: ظهر من قول املص .. أن الكالم خرج خمرج التمثيل ال احلرص، فيشمل غريها كام لو كان القيد  كَ

ا، فلم يرد إه ألنه هو حمل االمتنان ولالمتنان به أي ذكرَ  يًّ رِ ظهار النعمة ال ألجل االحرتاز كقوله تعاىل: لتأكلوا منه حلامً طَ
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بل إظهار زيادة االمتنان به فإن اللحم الطري أحب للنفوس  سبحانه بذكر وصف الطري االحرتاز عن اللحم غري الطري

يبس وكانوا يفعلون ذلك لغرض حفظه و واء فجفواهل عىل الشمسوعرض قطع وملح وهو اللحم الذي -من القديد 

 فإنال يظهر للقيد فائدة سو نفي احلكم، والقاعدة هي أن  -من التلف فلم يكن هلم ما أنعم اهللا به علينا من الثالجات

) إذا  قياسَ املسكوتِ باملنطوقِ ) ما يقتيض ختصيص املذكور بالذكر مما تقدم ( وال يمنعُ  (ظهر له فائدة أخر ألغي املفهوم 

وم السائمة ه: يف الغنم السائمة زكاة، فهنا مف: هل يف الغنم السائمة زكاة ؟ فأجيبقيلكان بينهام علة جامعة، مثاله: لو 

، أن نقيس املسكوت عىل املنطوق أعني املعلوفة عىل السائمة، اجلواب نعم ال مانع من ذلك ملغى، ولكن هل جيوز لنا

 الغيا بل يعترب ريوهذا مبني عىل مسألة وهي: إذا ألغي مفهوم املخالفة هل يصري القيد الغيا كأنه غري موجود أو ال يص

، فهل نقول ألغي وصف السائمة فكأنه قال: يف وجوده ولكن ال يؤخذ منه مفهوم ؟ فإذا أجيب: يف الغنم السائمة زكاة

، أو زكاةالفيها الغنم زكاة، واسم الغنم يعم السائمة واملعلوفة كام هو معلوم فيكون قد بني املتكلم حكم املعلوفة أيضا وأن 

يها زكاة وقد ال مل يبني حكم املعلوفة فقد يكون فلكنه نقول ال نلغيه ويكون املتكلم قد بني أن يف الغنم السائمة زكاة و

نحتاج لدليل، فإذا قلنا باألول وهو أن االسم أي الغنم يعمه فأي حاجة لقياس املعلوفة عىل السائمة ومها فيكون 

، وإذا قلنا بالثاين وهو أن القيد غري ملغى وبالتايل مل يبني حكم املعلوفة بل هو مسكوت مندرجان حتت لفظ واحد يعمهام

هُ امعة أن نقيس املسكوت عىل املنطوق وهذا هو األصح ولذا قال: ( اجلعلة العنه فلنا إذا توفرت  مُّ عُ ) أي املسكوتَ  فال يَ

وهو اللفظ املقيد، فإذا قيل الغنم السائمة، فالغنم معروض أي موصوف والسائمة عارض أي وصف، )  املعروضُ (

، فنحتاج للقياس، وهذا هو ا هُ  ألصوب (واملعنى أن لفظ املعروض ال يتناول املسكوتَ مُّ عُ املسكوتَ  ) أي يعمُّ  وقيلَ يَ

؛ ألن قيد السائمة مثال ملا ألغي مفهومه ا ترب كأنه غري موجود فكأن املتكلم مل يذكره بل قال: يف الغنم زكاة، عاملعروضُ

 .فحينئذ ال نحتاج للقياس الندراج املعلوفة حتت اسم الغنم

 



٥٨ 
 

 مباحث الكتاب -الخامس عشرالدرس 
 

 م املخالفةأنواع مفهو 
 

الظرف  -العلة -اإلضافة -مما هو يف املعنى وصف فيشمل: ( النعت النحوي ،وهي: كل لفظ مقيد آلخر الصفة -١

 العدد ). -احلال-الظرف املكاين -الزماين

. السائمةِ  مثال النعت النحوي: يف الغنمِ   زكاةٌ

. سائمةِ  ومثال اإلضافة: يف  الغنمِ زكاةٌ

 أي املحتاج. حلاجتِهِ لَ ومثال العلة: أعطِ السائ

 أي ال غريه من األيام. يومَ اجلمعةِ ومثال الظرف الزماين: سافرْ 

 أي ال يف غريه من بقية اجلهات. أمامَ فالنٍ ومثال الظرف املكاين: اجلسْ 

ا ومثال احلال: أحسنْ إىل العبدِ   أي ال عاصيًا.مطيعً

 خطوة أي ال أقل وال أكثر. ثالثنيومثال العدد: امش 

يف الغنم السائمة زكاة، فإن السوم صفة للحكم، مثال األوىل:  ، وقد تكون غري مناسبةللحكم م الصفة قد تكون مناسبةث

مناسبة للحكم بوجوب الزكاة، ألن السوم يدل عىل خفة املؤنة والتكاليف عىل صاحب الغنم فناسب فرض الزكاة عليه، 

رِ  فْ ر من الرتاب، افصار لوهن زكاة، والعفر هي التي يعلو بياضها محرة،ومثال الثانية: كام لو قيل يف الغنمِ العُ فَ وهو  كلون العَ

 معنى غري مناسب لوجوب الزكاة.

ك أي ال إن مل جيئك. الرشط -٢ ا إن جاءَ  نحو أكرمْ زيدً

  كلْ حتى يطلعَ الفجر ال بعده. نحو  الغاية -٣

 ريك.نحو إياك نعبد وإياك نستعني أي دون غ تقديم املعمول -٤

 نحو إنام العلم بالتعلم أي ال بغريه. إنام -٥

 .نحو ال غالب إال اهللا النفي واالستثناء -٦

 نحو زيدٌ هوَ الرابحُ أي ال غريه. -وهو ما يفصل بني املبتدأ واخلرب -ضمري الفصل -٧
 

 ترتيب أنواع مفهوم املخالفة
 

 :أعىل من بعض وأقو داللة فأعالها بعض املفاهيم

مثل ال عاملَ إال زيدٌ لرسعة تبادر املفهوم املخالف إىل الذهن حتى قال بعض العلامء إنه  بالنفي واالستثناءما كان  -١

 .منطوق رصاحة وليس من املفهوم



٥٩ 
 

 .الغاية، وإنام -٢

 .الرشط، وضمري الفصل -٣

 .الصفة املناسبة -٤

 .مطلق الصفة غري العدد -٥

 .العدد -٦

 .تقديم املعمول -٧

لرتتيب تظهر عند التعارض، فإذا تعارض مفهوم الغاية والرشط مثال قدم الغاية، وكذا إن تعارض مفهوم هذا ا وفائدة

  الرشط والصفة قدم الرشط، وقس عليه الباقي.
 

 مفهوم اللقب
 

 العلم واسم اجلنس. فيشمل: ، عن ذاتاالسم املعربِّ  من اللقب هو:املراد 

، فهل له مفهوم خمالف وهو أنه مل جيفالعلم هو: اسم دل عىل معني، كزيد، فإذا   غريه؟ اجلواب: ال. ئقلنا جاءَ زيدٌ

يف الغنمِ  واسم اجلنس هو: اسم دل عىل شائع يف جنسه، كرجل وتراب وماء وشجرة ونحوها من النكرات، فإذا قلنا:

   زكاة، فالغنم لقب فال يدل عىل عدم وجوب الزكاة يف غريها من بقر وإبل.
 

 لفةحجية مفهوم املخا
 

أن تقييد احلكم بقيد يدل مفهوم املخالفة حجة عند مجهور العلامء، وحجيته ثابتة بداللة اللغة فإن املألوف يف أساليب اللغة 

طَلُ الغنيِّ من قوله صىل اهللا عليه وسلم:  كأيب عبيدة عىل انتفاء احلكم عند انتفاء ذلك القيد، ولذا فهم كثري من أئمة اللغة  مَ

خاري ومسلم، أن مطل غري الغني ليس بظلم، واملطل هو املامطلة وعدم تسديد الدين، وهم إنام يقولون يف . رواه البظلمٌ 

، فظهر أن حجية مفهوم املخالفة ثابتة بلغة العرب وأن العرب من قديم كانوا مثل ذلك ما يعرفونه من لسان العرب

 يل.يفهموهنا وحيتجون هبا من غري توقف عىل رشع أو عىل استدالل عق
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 ( شرح النص )
 

ةِ  ، وسائِمَ ةِ ةٌ كالغنمِ السائِمَ فَ ، ويف الثالثِ  وهوَ صِ لَنيِ معلوفةُ الغنمِ عىل املختارِ ، واملنفيُّ يف األوَّ ةِ يف األصحِّ ، وكالسائِمَ الغنمِ

مِ  ا، معلوفةُ النَّعَ ، وتقديمُ املعمولِ  ومنهَ ، وكذا الغايةُ ، والرشطُ ، واحلالُ ، والظرفُ لَّةُ .العِ  غالبًا، والعددُ

، وهوَ أعالها، فام قيلَ منطوقٌ كالغايةِ وإِنَّ  ، وال وإالَّ االستثنائيَّةُ ، وضمريُ الفصلِ ام، ويفيدُ احلرصَ إنَّام بالكرسِ يف األصحِّ

بَةٌ  ةٌ أُخر مناسِ فَ ، فصِ طُ ْ ، فتقديمُ املعمولِ ، فغريُ مناسبةٍ فالرشَّ  .، فالعددُ

ةٌ لغةً يف األ جَّ .واملفاهيمُ حُ بُ يف األصحِّ ، وليسَ منها اللقَ   صحِّ

 ....................................................................................................................... 

ةٌ أي مفهوم املخالفة (  )وهوَ  ( فقال: رشع يف بيان أنواع مفهوم املخالفة فَ د آلخر، فيشمل النعت لفظ مقي) واملراد هبا  صِ

ةِ النحوي وغريه كاحلال والظرف (  ة الغنمِ للغنم  (  ) وهي نعت كالغنمِ السائِمَ ةِ ) وهي مضافة للغنم (  وسائِمَ وكالسائِمَ

ال يدخل فال مفهوم  :وقيلالصفة وحذف املوصوف فقال: يف السائمة زكاة،  ت) أي يدخل يف الصفة ما لو ذكر يف األصحِّ 

لَنيِ  املثالني ( )يف  واملنفيُّ له (  ) أي احرتزنا بالغنم السائمة عن  معلوفةُ الغنمِ ) ومها: الغنم السائمة، وسائمة الغنم (  األوَّ

  مفهومهام أن ال زكاة يف الغنم املعلوفةو الغنم املعلوفة، وكذا احرتزنا بسائمة الغنم عن معلوفة الغنم، فاملعنى فيهام واحد

املنفي فيهام هو معلوفة النعم من بقر وإبل وغنم، فإذا قيل: يف الغنمِ السائمة زكاة،  :العلامء، وقيل ) من أقوال عىل املختارِ (

 )الثالثِ ) املثال ( يف  ) املنفيّ (و  ( وفيه بعد كام ال خيفى ،دلّ عىل هذا القول أنه ال زكاة يف البقر واإلبل والغنم املعلوفة

مِ (  وهو السائمة عىل أنه ال  هإذا قيل: يف السائمةِ زكاة، كان املعنى أن يف النعم السائمة زكاة، فدل بمفهوم) ف معلوفةُ النَّعَ

ا زكاة يف النعم املعلوفة ( اعلم أن بعضهم فرس الصفة بكل لفظ مقيد آلخر مما ليس برشط وال و) أي ومن الصفة،  ومنهَ

ن فيشمل الرشط واالستثناء والغاية فكلها مندرجة استثناء وال غاية، وبعضهم فرس الصفة بكل لفظ مقيد آلخر ومل يستث

ةُ (  ، وعليه جر املصنف يف املتنيف الصفة لَّ ) زمانا أو مكانا نحو:  والظرفُ تِهِ أي امليسء ( ) نحو: عاقبْ الرجلَ إلساءَ العِ

ا أي ال يف غريه من األيام، واج ، أي ال يف غريه من بقية جهاته لسْ أمامَ سافرْ غدً ) نحو أحسنْ إىل العبدِ  الُ واحل ( فالنٍ

ا أي ال عاصيًا (  ، أي فغريهن ممن لسن أوالت محلٍ ال  والرشطُ مطيعً نَّ أوالتِ محلٍ فأنفقوا عليهنّ ) نحو قوله تعاىل: وإنْ كُ

ا غريَ  وكذا الغايةُ  جيب اإلنفاقُ عليهنّ ( ها فال حتِلُّ له حتى تنكِحَ زوجً ، أي فإنْ ) يف األصح نحو قوله تعاىل: فإنْ طلقَ هُ

ا غريه حلت له، وقيل من داللة اإلشارة فيكون منطوقا  والغاية ليس من مفهوم املخالفة بل هما يفهم من  :نكحت زوجً

عىل العامل يف األصح نحو قوله تعاىل: إياكَ نعبدُ أي ال غريك،  )وتقديمُ املعمولِ  غري رصيح وذلك لتبادره إىل األذهان (

) أي  غالبًاام أفاده يف نحو إياك نعبد للقرينة وهي العلم بأن قائليه أي املؤمنني ال يعبدون غري اهللا ( ال يفيد احلرص وإن :وقيل

، مع أنك قد تكون قد يف غالب أحوال تقديم املعمول عىل العامل، وقد ال يفيد احلرص  يف بعض الصور نحو: القائدَ قتلتُ

) يف  والعددُ (  دة االهتامم به ألن له شأنا خاصا استدعى تقديمهقتلت غريه يف املعركة ويكون الغرض من التقديم إفا

، ثم مما ليس العدد من مفاهيم املخالفة املعتربة :األصح نحو قوله تعاىل: فاجلدوهم ثامننيَ جلدةً أي ال أكثر وال أقل، وقيل
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ا نحو إنام إهلكم اهللا ) الشتامهل ويفيدُ احلرصَ إنَّام(  :له مفهوم خمالف ما يفيد احلرص ولذا ذكره بقوله ا عىل نفي واستثناء تقديرً

.. اآلية، بالكرسِ  ، واإلله هو املعبود بحق (أي ال غريه ) ال بالفتح نحو قوله تعاىل: اعلموا أَنام احليوة الدنيا لعبٌ وهلوٌ وزينةٌ

 تفيد احلرص، وقوله يف األصحّ ) وقيل إن إنام بالكرس ال يف األصحِّ  فليس القصد فيها إفادة حرص الدنيا هبذه األشياء (

) نحو قوله تعاىل: فاهللاُ هوَ  وضمريُ الفصلِ  راجع إىل املسائل األربع التي هي: الغاية، وتقديم املعمول، والعدد، وإنام (

، منط وال وإالَّ االستثنائيَّةُ  الويلُّ أي فغريه ليس بويلّ أي نارص ( ، وما قامَ إال زيدٌ وقهام نفي العلم ) نحو ال عاملَ إال زيدٌ

، مما عرّ  :والقيام عن غري زيد، ومفهومهام إثبات العلم والقيام لزيد، ومما يفيد احلرص نحو ، وصديقي زيدٌ ف فيه العاملُ زيدٌ

أنواع مفهوم املخالفة قوة حتى قيل إنه  أي أعىل)  أعالها ) أي األخري وهو ال وإال االستثنائية ( وهوَ  املسند واملسند إليه (

كلمة  تكون ق رصاحة لرسعة تبادر فهمه إىل األذهان، وأقول لعل القول بأنه منطوق رصاحة هو األصح إذْ يبعد أنمنطو

التوحيد ال إله إال اهللا تدل عىل إثبات اإللوهية هللا من طريق مفهوم املخالفة الذي هو أضعفها داللة وخالف بعض العلامء 

رصيح بداللة ال) فقد قيل إن داللتهام عىل املفهوم من املنطوق غري  لغايةِ وإِنَّاممنطوقٌ كا فيه إنه ( ) فام قيلَ (  يف حجيته

طُ (  اإلشارة ْ بَةٌ  إذ مل يقل أحد إنه منطوق ( )فالرشَّ ةٌ أُخر مناسِ فَ للحكم ألن بعض العلامء احتجوا بداللة الرشط  )فصِ

 إال االستثنائية ال و د الصفة بأخر لإلشارة إىل أنوخالفوا يف اعتبار الصفة فام حصل فيه اخلالف يتأخر رتبته، وقيّ 

 اإلمام اجلويني رمحه اهللا، وقيّد باملناسبة حلصول  هفييف اصطالح املصنف الذي تبع  تمن الصفا الغاية وإنام والرشط هيو

نحو يف الغنم السود زكاةٌ  )  غريُ مناسبةٍ  ) صفة (فـ اخلالف يف حجية غري املناسبة، مثال املناسبة يف الغنم السائمة زكاة ( 

) آخر املفاهيم ألنه ال يفيد احلرص يف كل صورة كام  فتقديمُ املعمولِ ) إلنكار كثري من العلامء حلجيته دون ما قبله (  فالعددُ (

، وفائدة هذا الرتتيب تظهر عند التعارض، فإذا تعارض مفهوم الغاية والرشط مثال قدم الغاية، وكذا إن تعارض مفهوم مر

ةٌ لغةً  ) املخالفة (واملفاهيمُ (  الرشط والصفة قدم الرشط، وقس عليه الباقي جَّ ) أي من حيث داللة اللفظ عليه، واملراد  حُ

إنه حجة بدليل الرشع ال اللغة ملعرفة ذلك من تتبع موارد كالم الشارع،  :وقيل)  يف األصحِّ أنه حجة رشعا بدليل اللغة ( 

وهو أنه لو مل ينف املذكور احلكم عن املسكوت مل يكن لذكره فائدة، وأنكر قوم كاإلمام أيب إنه حجة بدليل العقل  :وقيل

بُ   أي من املفاهيم املخالفة ( )وليسَ منها  حنيفة رمحه اهللا حجية مفهوم املخالفة كلها ( ) وهو ما عرب به عن الذات اللقَ

 ،كام قال به مجاهري األصوليني)  يف األصحِّ  الرسالة عن غريه (فال يدل عىل نفي  ،اهللاِ رسولُ  حممدٌ  :كالعلم كقوله تعاىل

 منها نحو: عىل زيدٍ حجٌّ أي ال عىل غريه، وأجيب أن داللته عىل املفهوم يف خصوص هذا املثال للقرينة.هو  :وقيل
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 مباحث الكتاب -السادس عشرالدرس 
 

 املوضوعات اللغوية
 

 ، كامء وشمس وأرض ونخلة وقرء ونحو ذلك.دالة عىل املعاين التي وضعت هلااأللفاظ الاملوضوعات اللغوية هي: أوال: 

، وهي أكثر فائدة من اإلشارة ومن لطف اهللا سبحانه بعباده حدوث هذه املوضوعات اللغوية ليعرب هبا اإلنسان عام يف نفسه

املصنوع من طني ونحوه عىل هيئة يشء ما التي يشري هبا اإلنسان بيده أو رأسه ليرشح هبا ما يف نفسه، ومن املثال أي الشكل 

ليدل عليه، ومن الرسم كرسم صورة فرس عىل جدار لتدل عليه؛ ألن هذه األشياء ختص املوجودات احلسية، واأللفاظ 

 ، وهي كذلك أيرس وأقل مؤنة ألهنا خترج مع النَّفَس الرضوري للحياةيعرب هبا عن املحسوس واملعقول واملوجود واملعدوم

غام الرض كمعرفة أن معنى أو آحاداكالسامء واألرض والفرس ملعانيها املعروفة  إما النقل تواتراطريق معرفة اللغة ثانيا: 

كاستنباط أن اجلمع املعرف بأل دال عىل العموم،  وإما باستنباط العقل من النقلهو األسد والقرء هو احليض والطهر، 

رف بأل، فدل ذلك عقال عىل لزوم تناوله للمستثنى منه حتى صحّ من اجلمع املعفقد عرف بالنقل جواز االستثناء 

 االستثناء منه، وال يعرف ذلك بمجرد العقل بل ال بد من النقل.

أي ما يصدق عليه يف  - إلنسان معناه ومفهومه حيوان ناطق، ومصداقهلفظ ا، كمصداقللمعنى اللفظ له معنى و ثالثا:

 زيد وعمرو وهند. -اخلارج من األفراد

ال نقصد أن فنحن هنا  ونحو ذلك، كالكلمة فإن معناها قول مفرد ومصداقها زيد وقام ويف واملصداق قد يكون لفظا

 مصداق الكلمة هو ذات زيدٌ التي تقوم وتقعد وإنام نقصد مصداقها هو لفظ زيد املشتمل عىل الزاي والياء والدال. 

 .حو زيد وعمرو وهندمصداقه ذوات نإن كإنسان ف وقد يكون املصداق غري لفظ

وتارة يمتنع  ،ويسمى كليًا غري اللفظي تارة ال يمتنع مفهومه من االنطباق عىل أكثر من واحد كاإلنسان،وهذا املصداق 

 ، ويسمى جزئيا.مفهومه من االنطباق عىل أكثر من واحد كزيد

مثل  دالة عىل معنى ألفاظ مفردة كان مستعمال مثل الكلمة تصدق عىلسواء أ واملصداق الذي هو لفظ تارة يكون مفردا

، وكالتاء اوهل زيد وجاء هْ هْ فمصس، أم مهمال كأسامء حروف اهلجاء مثل الباء فهو اسم لـ بَ ها ألفاظ لكنها غري يقدام لـ تَ

 دالة عىل معنى.

، أم مهمال كاهلذياسواء أ وتارة يكون مركبا ، وقامَ زيدٌ ألفاظ ن فإن معناه كان مستعمال مثل الكالم فمصداقه زيدٌ قائمٌ

 ألفاظ السكران التي ال يعقل معناها.ك مركبة ال تدل عىل معنى

 عىل السائل املعروف.دليال ، كجعل لفظ املاء جعل اللفظ دليالً عىل املعنىرابعا: الوضع: 

بن وقال عباد  ،، بل األمر موكول إىل اختيار الواضععند وضعه له وجود املناسبة بني اللفظ واملعنىيف الوضع وال يشرتط 

ي من املعتزلة يشرتط وجود مناسبة وإال ملا خص هذا اللفظ دون غريه هبذا املعنى، فعىل كالمه ال بد من رِ مَ يْ الصَّ سليامن 
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ة قوفهم يرون أن يف احلروف صفات معينة من  ومعناه وهكذا، ماءومعناه ولفظ  ناروجود مناسبة خاصة بني لفظ 

ال فتقتيض أن الواضع حينام يركب احلروف وجيمع بينها ال يفعل هذا إال ملناسبة وضعف ورخاوة ويبوسة ونحو ذلك 

وردّ بأنه قد يوضع اللفظ لليشء وضده كالقرء للحيض والطهر فكيف ناسب لفظ مكانه آخر،  عويض ايصح أن يرفع حرف

 .القرء ذلك

ن املفرتس املعروف، وله أفراد يف اخلارج ، كاألسد فإن معناه احليواللمعاين وجود يف الذهن ووجود يف اخلارجخامسا: 

 فهل اللفظ موضوع للمعنى احلاصل لليشء يف أذهاننا أو للمصاديق اخلارجية؟

 إنه موضوع للمعنى اخلارجي.  :املختار أنه موضوع للمعنى الذهني، وقيل

 اسم خاص هبا بل يقال رائحة وضع لكل املعاين ألفاظ فمثال الروائح كثرية جدا يميزها األنف ومل يوضع لكل رائحةتومل 

 حتاج ألفاظا مستقلة.نوال  الياسمني ورائحة املسك ونحو ذلك وهذا يكفي يف التمييز بينهاوالورد  كذا كرائحة

ا.سواء أ، املحكم هو: اللفظ املتضح معناهسادسا:  ا كاألسد يف رأيت اليوم أسدً  كان نصا كزيد يف جاءَ زيدٌ أم ظاهرً

، واختلفوا فيه فقال بعضهم: هو ما استأثر اهللا بعلمه وال يعلمه أحد ولو كان من الراسخني يف معناهح واملتشابه: ما مل يتض

عىل بعض الناس  ىبل هو مما مل يستأثر اهللا بعلمه كاأللفاظ املجملة واملحتملة ألكثر من معنى ختف :العلم، وقال بعضهم

 ويعرفها غريهم.   

س وخواصهم ال جيوز أن يكون موضوعا يف اللغة ملعنى خفي ال يدركه إال اخلواص من اللفظ الشائع بني عوام الناسابعا: 

 ل جيب أن يكون معلوما عند اجلميع كالقيام والقعود واحلركة.، بالناس
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 ( شرح النص )
 

ن األلطافِ حُ  : مِ ةٌ ُ وعاتِ اللغويةِ ضُ وثُ املوْ دُ مسأَلَ :، وهيَ أفيدُ من اإلشارةِ واملثالِ وأيرسَ ةٌ عىل معانٍ  ، وهيَ ، ألفاظٌ دالّ

، ، وباستنباطِ العقلِ منهُ لِ فُ بالنَّقْ رَ عْ ، أَو لفظٌ مفر ومدلولُ  وتُ زئيٌّ أو كيلٌّ : جعلُ اللفظِ اللفظِ معنىً جُ ، والوضعُ بٌ دٌ أو مركّ

، وال جيبُ لكلِّ  ،وإن ملْ يناسبْه يف األصحِّ  ،املعنى دليلَ  ، بل  واللفظُ موضوعٌ للمعنى الذهني عىل املختارِ ملعنىً معنىً لفظٌ

، ،ظٍ فْ لَ لِ  حمتاجٍ  هُ اهللاُ لبعضِ أَصفيائِهِ حُ دْ يُوضِ ، وقَ حِّ هُ يف األَصَ ابِهُ غريُ حُ املعنى، واملتَشَ : املتَّضِ مُ واللفظُ الشائِعُ ال جيوزُ  واملحكَ

بُ حترُّ  : احلركةُ معنىً يوجِ امِّ كقولِ مثبتي احلالِ وَ يٍّ عىل العَ فِ هُ ملعنىً خَ عُ .وضْ     كَ الذاتِ

 ....................................................................................................................... 

ةٌ  املقدمات اللغوية التي اعتاد األصوليون ذكرها يف علم األصول فقال: (رشع يف  ن األلطافِ  مسأَلَ ألطاف اهللا ) أي من  مِ

وثُ  ( تعاىل دُ وعاتِ اللغويةِ ) أي وجود (  حُ ضُ ) أي املوضوعات وهيَ هبا من التعبري عام يف أنفسهم ( اخللق  ) ليتمكن املوْ

) أي الشكل الذي يصنع من واملثالِ  مثال ( احلاجب) باليد أو من اإلشارةِ  ) يف الداللة عىل ما يف النفس (أفيدُ  اللغوية (

ُ ن األلفاظ تعم املوجود واملعدوم ومها خيصان املوجود املحسوس ( عىل صورة يشء ما؛ ألالطني ونحوه  ) ألن  وأيرسَ

ةٌ  أي املوضوعات اللغوية ( )وهيَ األلفاظ خترج مع النفس الرضوري للحياة بخالفهام فإهنام حيتاجان إىل كلفة (  ألفاظٌ دالّ

فُ  ) سواء املفرد كزيد واملركب كقام زيد ( عىل معانٍ  رَ عْ لِ  لفاظ الدالة عىل املعاين () أي األوتُ ا بالنَّقْ ) عن أهل اللغة تواترً

ا كالقرء للحيض والطهر (  ) أي من  وباستنباطِ العقلِ منهُ نحو السامء واألرض واحلر والربد ملعانيها املعروفة، أو آحادً

) أي مصداقه،  اللفظِ  دلولُ وم النقل كاستنباط العقل أن اجلمع املعرف بالالم يدل عىل العموم لصحة االستثناء منه (

زئيٌّ أو كيلٌّ  واألصل إطالقه عىل املفهوم الذي وضع له اللفظ (وإطالق املدلول عىل املصداق شائع،  مل ) ألنه إن  معنىً جُ

مستعمل إما )  أَو لفظٌ مفردٌ أكثر من مصداق يف اخلارج فهو الكيل كجبل وإال فجزئي كهذا اجلبل ( يمتنع أن يكون له 

) لفظ  أو، أو مهمل كمصداق أسامء حروف اهلجاء كحروف جلس أي جه له سه ( يفالكلمة كلفظ زيد وقام وكمصداق 

بٌ  ( : جعلُ اللفظِ دليلَ  ) إما مستعمل كمصداق لفظ اخلرب كقامَ زيدٌ أو مهمل كمصداق لفظ اهلذيان ( مركّ والوضعُ

) أي مل يناسب اللفظ املعنى؛ فإن املوضوع للضدين بْه وإن ملْ يناس ) بحيث متى أطلق اللفظ فهم منه املعنى ( املعنى

واللفظُ (  مري القائل باشرتاط املناسبةي) خالفا لعباد الص يف األصحّ يناسبهام لفظ واحد ( ال كاجلون لألسود واألبيض 

ملعنىً  ) إنام جيب (لكلِّ معنىً لفظٌ بلْ  ) أن يكون (وال جيبُ  ( للخارجي :) وقيل موضوعٌ للمعنى الذهني عىل املختارِ 

ظٍ  ) إذْ أنواع الروائح مع كثرهتا ليس هلا ألفاظ لعدم انضباطها، ويُدل عليها بالتقييد كرائحة كذا، فليست حمتاجة  حمتاجٍ لِلَفْ

مُ  لأللفاظ، بخالف أسامء األشياء مثال ( حُ املعنى ) من اللفظ ( واملحكَ هُ ) من نص أو ظاهر ( املتَّضِ ابِهُ غريُ ) أي غري  واملتَشَ

حِّ املتضح املعنى ولو للراسخ يف العلم (  يعلمه الراسخون يف العلم، واألصل يف املسألة قوله تعاىل: هوَ  :وقيل ) يف األَصَ

ا الذينَ خَ الذي أَنزلَ عليكَ الكتابَ منهُ آياتٌ حمكامتٌ هنّ أمُّ الكتابِ وأُ  اتٌ فأمّ هَ م زيغٌ فيتّ يف قلوهبِ  رُ متشاهبِ  منهُ  بعونَ ما تشابَ

خونَ يف العلمِ يقولونَ آمنا بهِ وما يعلمُ تأَويلَ  ابتِغاءَ الفتنةِ وابتغاءَ تأويلِهِ  نا كلٌّ  هُ إال اهللاُ والراسِ فقد اختلف يف  .منْ عندِ ربِّ
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الوقف عىل قوله سبحانه إال اهللا فقيل هو تام، والراسخون استئناف جلملة جديدة وبالتايل الراسخون ال يعلمون تأويل 

هُ اهللاُ تشابه، وقيل، الراسخون معطوف عىل اهللا فهم يعلمون تأويله ( امل حُ دْ يُوضِ )  لبعضِ أَصفيائِهِ  ) أي املتشابه (وقَ

آيات الصفات كقوله تعاىل يد اهللا فوق بعض ، هذا وقد قالَ كثري من األشعرية: إن املتشابه هو معجزة لنبي أو كرامة لويل

التفويض، واختارَ اإلمام ابن تيمية تبعا  هم يفال يعلم تأويله إال اهللا، بناء منهم عىل مذهبأيدهيم، فال ندري ما يد اهللا، و

لغريه من السلف أن الوقف وإن كان تاما عىل لفظ اجلاللة يف قوله تعاىل إال اهللا إال أن ذلك ال يعني أن الراسخني يف العلم 

لفظ املشرتك الذي حيتمل أكثر من معنى يف اآلية فيتعلق به من وجعل من مصاديق املتشابه هو ال ،ليس عندهم تفسري معناه

قلبه مرض ليفرسه عىل غري مراد اهللا سبحانه كنحن وإنا يف قوله تعاىل إنا نحن نزلنا الذكر، فتارة يراد هبام اجلمع وتارة يف 

ويرتك رصيح  - يقولون علوا كبرياتعاىل اهللا عام-اجلمع ليقول إن اهللا ثالثة معنى يراد هبام التعظيم، فيتعلق النرصاين ب

، وضمري اهلاء يف قوله تعاىل: وما وإهلكم إله واحد، وأما الراسخون يف العلم فيعرفون مراد اهللا منه :النصوص كقوله تعاىل

، إما أن يكون راجعا إىل الكتاب أي ما يعلم تأويل الكتاب إال اهللا، ويكون املراد بالتأويل حقيقة اليش ء ال جمرد يعلمُ تأويلهُ

يوم القيامة فهذا مما ال يعلمه ال ملك مقرب وال نبي مرسل موعد معناه وذلك كالغيب الذي أمرنا اهللا باإليامن به ك

، وإن كان الضمري راجعا إىل املتشابه أي ما يعلم املتشابه من الكتاب إال اهللا كان ذلك كنصوص الوعد واستأثر اهللا بعلمه

حقيقتها إال اهللا فمثال ما يف النصوص من طعام اجلنة واألهنار ونحو ذلك لسنا نعرف إال  والوعيد ففيها أمور ال يعلم

ال فال يعلمها عني، أفال يعلمها إال اهللا كام قال تعاىل: فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة األسامء أما حقائق تلك األشياء 

واللفظُ   املعنى بل كنه اليشء وحقيقته وقدره ووقته (ملك مقرب وال نبي مرسل، فالتأويل يف اآلية ال يقصد به تفسري

امِّ  ) بني اخلواص والعوام من الناس (الشائِعُ  وَ يٍّ عىل العَ فِ هُ ملعنىً خَ عُ المتناع ختاطبهم بام هو خفي عليهم ال  )ال جيوزُ وضْ

) بعض كقولِ  (وانتقاهلا ال  حترك الذات وهو يدركونه وإن أدركه اخلواص، وذلك كاحلركة فمعناها هو املعنى الظاهر

كَ الذاتِ  ( مووهو الواسطة بني املوجود واملعد ) مثبتي احلالِ املتكلمني (  بُ حترُّ  ) أي اجلسم، توضيحه: احلركةُ معنىً يوجِ

يسمى يشء إن اليشء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما فال وجود لواسطة بينهام، وقال بعض املتكلمني هنالك 

 والصفة هي العلم املوجودة هي املوصوفة، فالذات والقادرية ال هو ال موجود وال معدوم، وذلك مثل العامليةباحل

حال متوسط وهو  أن يكون عاملا قادراوالقادرية وهي التي توجب ملحلها  العاملية يهوالصفة الذات بني  النسبةو والقدرة

، بمعنى أن احلركة ليست هي نفس حترك اجلسم حترك اجلسم ، ومثل احلركة فهي معنى يوجببني املوجود واملعدوم

، وذلك املعنى ليس أمرا موجودا وال نتقالأن يكون مبل هي معنى يقوم باجلسم يوجب ملحله  كام يفهم الناس وانتقاله

القول وال، فالناس تفهم من احلركة االنتقال وهم يقولون احلركة موضوعة يف لغة العرب ملعنى يلزم منه االنتقمعدوما، 

 التقابل بني الوجود والعدم هو تقابل النقيضني اللذين ال جيتمعان وال يرتفعان.فإن ال يصح باألحوال 
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 مباحث الكتاب -السابع عشرالدرس 
 

 تقاسيم األلفاظ -واضع اللغة
 

ن هو واضع اللغة أقوالٌ أوال:  بعض اده بوسيلة كالوحي إىل علّمها إىل عب الواضع هو اهللا سبحانه وتعاىل :فقيل يف حتديد مَ

) أي األلفاظ الشاملة لألسامء واألفعال واحلروف ألن كال وعلّم آدم األسامء كلها لقول اهللا تعاىل: ( فتكون توقيفية أنبيائه 

 الواضع هم البرش فتكون اصطالحية ال توقيفية، وتوقّف بعض العلامء ومل يرجح قوال.  ،وقيلمنها اسم وعالمة عىل مسامه

 ؟ هل اللغة تثبت بالقياسيا: ثان

، فإذا اشتمل معنى اسم عىل وصف مناسب للتسمية، ووجد ذلك الوصف املناسب يف معنى اسم آخر اجلواب ال تثبت

ا يثبت للثاين االسم األول بالقياس عليه فال ، كاخلمر فهو اسم يف اللغة للمسكر من ماء العنب بخصوصه وسمي مخرً

ا، وفيه نفس الوصف املناسب  يف اللغة وجدنا أن املسكر من غري ماء العنب يسمىو، للعقلغطيته تخمريه أي تل نبيذً

ا عىل اخلمر ؟ ختمري العقلللتسمية وهو  ا أيضا قياسً  ، فهل نقول يسمى النبيذ مخرً

 قياسا رشعيا أصوليا. اجلواب: ال يسمى، وعليه ملعرفة حكم النبيذ نحتاج لقياسه عىل اخلمر

ا يف اللغة فال نحتاج للقياس األصويل ملعرفة حكم النبيذ ألنه داخل يف  بالقياستثبت اللغة وقيل:  وعليه يسمى النبيذ مخرً

 .أن القياس اللغوي يثبت االسم، والقياس الرشعي يثبت احلكم ال االسمقوله تعاىل: إنام اخلمر وامليرس .. اآلية، فاتضح 

ا ثالثا: ا واملعنى واحدً كزيد،  فجزئي وإنسان، فهذا إن منع تصور معنى اللفظ وقوع الرشكة فيه كزيد إذا كان اللفظ واحدً

 كإنسان. فكيلوإن مل يمنع تصور معنى اللفظ وقوع الرشكة فيه 

كإنسان، فإن حقيقته احليوان الناطق، وهذا ال خيتلف بالنسبة إىل أفراد مجيع فمتواطئ والكيل إما أن يستوي معناه يف أفراده 

كفمُ تفاوت معناه يف أفراده اإلنسان، وإما أن ي كِّ  كاألبيض فإن البياض يف الثلج مثال أقو منه يف العاج. شَ

ا فهو املباين ا واملعنى متعددً  مثل إنسان وجدار. وإذا كان اللفظ متعددً

ا فهو املرتادفوإذا كان  ا واللفظ متعددً  مثل إنسان وبرش. املعنى واحدً

اوإذا  ا واملعنى متعددً مثل القرء للطهر  فهو املشرتك إن كان إطالقه عىل كل واحد من املعنيني حقيقيا كان اللفظ واحدً

كاألسد فإنه يطلق  وإن مل يكن يطلق عىل كل من املعنيني حقيقةعىل كل من الطهر واحليض حقيقة، واحليض فإنه يطلق 

 ين.يف الثا جمازيف األول  حقيقة وفهعىل احليوان املفرتس املعروف وعىل الرجل الشجاع 

ا: لَمُ  رابعً ص رج كزيدلفظ عنيّ مسامه بوضع، : العَ خرجت بقية املعارف فإهنا  بوضع بعينه، وقوله: الً فإنه يعني ويشخّ

 تعنيّ مسامها بالقرينة، فأنت مثال إنام يعني مسامه بقرينة اخلطاب ال بوضعه.

 .ص، وإن كان ذهنيا فعلم جنس، ألن التعيني إن كان خارجيا فهو علم شخوعلم جنس، علم شخصوالعلم نوعان: 

وضع لشخص واحد يف اخلارج فهو العلم الشخيص، وهذا هو التعيني اخلارجي، وإن كان مل يوضع إن إن اللفظ بيانه: 
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وذلك أن املاهية كامهية  خصوصها فعلم جنس،بأن نظر للامهية من جهة عىل واحد معني يف اخلارج ولكن تعني يف الذهن 

يف قباهلا لفظا معينا فتارة ننظر إليها من جهة أهنا  ضعفرتس املعروف إن حرضت يف ذهن الواضع لياألسد وهو احليوان امل

، ألهنا ختتلف عن املاهية يف ذهن شخص ويف زمان معني فتصري هبذه القيود متشخصة دون غريه حرضت يف ذهن الواضع

ك التشخيصات فإهنا تصدق عىل كثريين يف من جهة عمومها بقطع النظر عن تلتارة ننظر إليها و، آخر ويف زمن آخر

 للامهية باالعتبار االول، ووضع اسم اجلنس كأسد باالعتبار الثاين. كأسامة فالواضع وضع علم اجلنس ،اخلارج

 فإن قيل وأي دليل عىل هذا االعتبار ؟

يصح أن يقال األسامة كام ال قلنا: إن العرب فرقت بني أسد وأسامة من جهة األحكام اللفظية فاعتربوا أسامة معرفة فال 

وكذلك جييء احلال من علم اجلنس واحلال ال يكون صاحبها إال  ،يصح أن يقال الزيد بخالف أسد يصح أن نقول األسد

 ظي عىل الفرق املعنوي بينهام.ف، فدل ذلك التفريق اللمقبالً  وال يصح أن نقول هذا أسدٌ  ،معرفة فنقول هذا أسامة مقبالً 

م اجلنس كأسامة اسم لألسد ال خيص به واحد معني بل يطلق عىل كل أسد فاملفروض أن يعامل معاملة أن علواخلالصة 

س العلامء الفرق بينهام فذهبوا مذاهب عديدة أسد ولكنهم عاملوه معاملة املعارف  .فتلمّ
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 ( شرح النص )
 

: املختارُ  ةٌ ، عَ أَنَّ اللغاتِ توقِ  مسأَلَ يِ لَّمَ يفيَّةٌ ، أو عِ لْ خَ ، أو بِ ها اهللاُ بالوحْ ُ لْ قِ أصواتٍ ، وأَنَّ ورِ مٍ رضَ ، وأَنَّ التَّوقيفَ مظنونٌ يٍّ

ا  .فيام يف معناهُ وصفٌ  اللغةَ ال تثبتُ قياسً

ا تَوَ ، وإال فكيلٌّ مُ كةَ فجزئِيٌّ ْ رُ معناهُ الرشِّ َدا فإنْ منعَ تصوَّ : اللفظُ واملعنى إِنِ احتَّ ةٌ شَ مسأَلَ ، وإالَّ فَمُ ، وإنْ كِّ طِئٌ إِنِ استَوَ كٌ

بَايِنٌ  مُ ا فَ دَ دَّ عَ يقةً  ، أَوتَ قِ هُ إِنْ كانَ حَ سُ كْ ، وعَ ادِفٌ رَ مُ طْ فَ قَ ظُ فَ . اللَّفْ ازٌ ، وإال فحقيقةٌ وجمَ كٌ َ رتَ شْ  فيهام فمُ

. نْسٍ لَمُ جِ عَ ، وإالَّ فَ صٍ خْ لَمُ شَ عَ يًّا فَ يِيْنُهُ خارجِ عْ ، فإنْ كانَ تَ عٍ ضْ هُ بِوَ سامَّ َ مُ نيَّ : ما عَ    والعلَمُ

 ....................................................................................................................... 

ةٌ  هذه ( ها اهللاُ عليها ( أي وضعها اهللا تعاىل فوقفَ عباده ) املختارُ أَنَّ اللغاتِ توقِيفيَّةٌ  ) يف الواضع ( مسأَلَ لَّمَ ) عباده  عَ

يِ با( لْقِ أصواتٍ ) إىل بعض أنبيائه وهو الظاهر ألنه الطريق املعتاد يف تعليم اهللا خللقه (  لوحْ يف حمل ما تدل عىل )  أو بِخَ

يٍّ  ) خلق (أو  تلك اللغات فيسمعها بعض الناس ويلقنوهنا غريهم فتنترش ( ورِ ُ لْمٍ رضَ ) يف بعض العباد بأهنا قصدت  عِ

) أي أن القول بالتوقيف هو الراجح،  وأَنَّ التَّوقيفَ مظنونٌ  اصطالحية وضعها اخللق ( إن اللغات :لتلك املعاين، وقيل

قال العالمة اجلوهري يف حواشيه عىل لب األصول: قد يقال ال حاجة إىل هذا بعد قوله يف صدر البحث املختار أن اللغات 

ا فيام يف معناهُ  ) املختار (و  (توقيفية، وأما األصل فلم يذكر االختيار األول فاحتاج إىل هذا. اهـ  أَنَّ اللغةَ ال تثبتُ قياسً

) فإذا اشتمل معنى اسم عىل وصف مناسب للتسمية كاخلمر أي املسكر من ماء العنب لتخمريه أي تغطيته العقل،  وصفٌ 

سم فال يسمى ووجد ذلك الوصف يف معنى اسم آخر كالنبيذ أي املسكر من ماء غري العنب مل يثبت له بالقياس ذلك اال

ا فيجب اجتنابه بآية إنام اخلمر وامليرس.. ال بالقياس عىل اخلمر، وخرج  ا، وقيل يثبت بالقياس فيسمى النبيذ مخرً النبيذ مخرً

القياس اتفاقا النتفاء اجلامع بينهام، وذلك ببقوله: فيام يف معناه وصف، ما ال وصف فيه مناسب للتسمية فال يثبت 

لَ  ( ، هذهكاألعالم دا ) املفرد (اللفظُ  ) يف تقاسيم األلفاظ املوضوعة ( ةٌ مسأَ َ ا ( واملعنى إِنِ احتَّ فإنْ  ) بأن كان كلّ منهام واحدً

رُ معناهُ  كةَ ) أي معنى اللفظ املذكور ( منعَ تصوَّ ْ )  وإال) أي فذلك اللفظ يسمى جزئيا حقيقيا كزيد (  فجزئِيٌّ  ) فيه (الرشِّ

اطِئٌ  ( ) أي فذلك اللفظ يسمى كليا فكيلٌّ  رشكة فيه (وإن مل يمنع تصور معناه ال تَوَ   ) ذلك الكيل (مُ ) معناه يف إِنِ استَوَ

أفراده كاإلنسانِ فإنه متساوي املعنى يف أفراده من زيد وعمرو وغريمها سمي متواطئا من التواطئ أي التوافق لتوافق 

معناه بل تفاوتت كالنور فإنه يف الشمس أقو منه يف املصباح  ) أي وإن مل تستو أفراده يف وإالَّ  ( أفراده يف معناه

شَ ( كٌ فَمُ سمي به لتشكيكه الناظر فيه فإن الناظر إن نظر إىل أصل املعنى كالنور وجده متواطئا الشرتاك أفراده فيه، وإن  )كِّ

دَّ  نظر إىل جهة االختالف يف أفراده بالقوة والضعف ونحوها وجده غري متواطئ ( عَ ا وإنْ تَ ) أي اللفظ واملعنى كاإلنسان دَ

بَايِنٌ والفرس (  مُ طْ  ) تعدد (أَو  ) أي كل من اللفظني لآلخر سمي مباينا ملباينة معنى كل منهام ملعنى اآلخر (فَ قَ ظُ فَ ) اللَّفْ

ادِفٌ  أي دون املعنى كاإلنسان والبرش ( رَ مُ ه له يف معناه ) كل من اللفظني لآلخر سمي مرادفا ملرادفته له أي موافقت فَ

هُ ( سُ كْ يقةً فيهام  ) أي اللفظ (إِنْ كانَ  ) وهو أن يتعدد املعنى دون اللفظ كأن يكون للفظ واحد معنيان ( وعَ قِ ) أي يف حَ
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كٌ املعنيني كالقرء للحيض والطهر (  َ رتَ شْ فحقيقةٌ  ) أي وإن مل يكن اللفظ حقيقة فيهام (وإال ) الشرتاك املعنيني فيه ( فمُ

ازٌ  هُ  ) أي لفظ (والعلَمُ ما  ) كاألسد للحيوان املفرتس وللرجل الشجاع ( وجمَ سامَّ َ مُ نيَّ ) خرج النكرة فإهنا ال تعني مسامها عَ

عٍ كرجل (  ضْ يِيْنُهُ ) خرج بقية املعارف فإن كال منها مل يعني مسامه بالوضع بل بالقرينة ( بِوَ عْ  ) أي املسمى (فإنْ كانَ تَ

يًّا  صٍ يصدق يف اخلارج إال عىل فرد معني ( بحيث ال ) خارجِ خْ لَمُ شَ عَ  ،ما عنيّ مسامه يف اخلارج بوضع :) فتعريفه هو فَ

نْسٍ  بأن كان تعيينه ملسامه يف الذهن فقط ( )وإالَّ  ( كزيد لَمُ جِ عَ ) فتعريفه هو: ما عنيّ مسامه يف الذهن بوضع، كأسامة  فَ

ملطلقة، أي من غري تعيني يف الذهن أو يف اخلارج، كأسد، وحاصل الفرق ، وأما اسم اجلنس فهو: ما وضع للامهية الألسد

بني علم اجلنس، واسم اجلنس هو: أَن املاهية املستحرضة يف الذهن هلا جهة خصوص وجهة عموم، فجهة اخلصوص فيها 

شخص آخر  االعتبار عن حضورها يف زمن آخر ويف ذهن ذاهي حضورها يف ذهن الواضع يف زمن معني، وهي ختتلف هب

جهة خصوصها فهي علم من باعتبار صحة الرشكة فيها وصدقها عىل متعدد، فإن نظر للامهية وجهة العموم فيها هي 

اجلنس، وإن نظر إليها من جهة عمومها فهي اسم جنس، هذا من حيث املعنى أما من حيث األحكام اللفظية فعلم اجلنس 

      حكام النكرة.معرفة له أحكام املعرفة واسم اجلنس نكرة له أ
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 مباحث الكتاب -الثامن عشرالدرس 
 

 الرتادف -االشتقاق
 

كردّ الفعل واسم الفاعل واملفعول إىل  ،واحلروف األصلية ردُّ لفظٍ إىل آخرَ ملناسبةٍ بينهام يف املعنىاالشتقاق هو: أوال: 

ب ْ بَ فإنه مشتق منْ رضَ َ فاحلروف األصلية وهي الضاد والراء والباء ، الذي هو املصدر املصدر الشتقاقها منه نحو رضَ

بَ معناه حدوث الرضب َ بَ  الذي هو املصدر واحدة، وأصل املعنى واحد فإن رضَ َ وهو  يف الزمن املايض، فاملشتق هو رضَ

ب الفرع، ْ   .وهو األصل واملشتق منه هو رضَ

 ول فرعا والثاين أصال له.هو أن حتكم بأن األول مأخوذ من الثاين فيكون األ ومعنى رد لفظ إىل لفظ آخر

أن يكون يف املشتق أصل املعنى الذي يدل عليه املشتق منه، كمعنى الرضب فإنه موجود يف الفعل  ومعنى املناسبة يف املعنى

بٌ  نحو واسم الفاعل واملفعول وغريها، فإن مل تكن بينهام مناسبة يف املعنى فال اشتقاق هَ بَ وذَ هَ فإهنام وإن اتفقا يف  ذَ

   عنى.يف امل فقاوف األصلية إال أهنام مل يتاحلر

أن تكون حروف املشتق منه األصلية موجودة يف املشتق وبنفس الرتتيب، وال يرض وجود  املناسبة يف احلروفمعنى و

نهام الزائد بينهام كالضارب فإنه مشتق من الرضب، وخرج هبذا القيد املرتادفان كإنسان وبرش فإهنام وإن توافقا يف املعنى لك

 مل يتفقا يف احلروف.

اثانيا:  ا، وقد يكون خمتصً دً لكل من وقع منه الرضب، وكذا  فهو ، مثال األول اسم الفاعل ضارباملشتقّ قد يكون مطّرِ

لكل من وقع عليه الرضب، فال خيتصان بذات معينة، ومثال الثاين القارورة مشتقة من القرار لكنها  مرضوب اسم املفعول

ا للسوائل ال تطلق إال عىل وعاء من ، فلو وضع املاء يف فهي خمتصة بذات معينة الزجاجة املعروفة دون غريها مما كان مقرً

 .الفخار مثال فال يسمى قارورة

ن ملْ يقمْ به وصفٌ مل جيز أن يشتقّ له منه اسمثالثا:  ، فال يقال عامل إال ملن قام به وصف العلم، وال قادر ملن مل يقم به مَ

 وهكذا.وصف القدرة 

، ومن قام به الكرم اكتسمية من قام به العلم عامل ،اسم وجب اشتقاق اسم له من ذلك الوصف لهمن قام به وصفٌ رابعا: 

، وذلك مثل أنواع الروائح املختلفة مل جيعل لكل رائحة ومن قام به وصف ليس له اسم مل جيز أن يشتق له منه اسم، كريام

 له رائحة املسك ومل نجعل له اسام خاصا. :قيل ك مثالمنها اسم فمن قامت به رائحة املس

، فإن كان عند قولك هذا ، فحقيقةعليه املشتق اطالق اسم يشرتط بقاء املشتق منه يف  خامسا: إذا قلت عن زيد: إنه نائمٌ

ا ي أنه سينام أ ، وإن كان قولك قبل حصول نومهلوجود املشتق منه الذي هو النوم نائام بالفعل فاإلطالق حقيقي اتفاقً

ا، أما إذا كان نام واستيقظ فال يسمى نائام حقيقة النقضاء النوم، وقيل يسمى.   فاإلطالق جمازيّ اتفاقً
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زيدٌ قائمٌ وهو حال نطقك ليس بقائم  :فإذا قلتَ ال حال النطق ومن هنا كان اسم الفاعل حقيقة يف حال التلبس باملعنى 

 فاالعتبار يف احلقيقة واملجاز بزمان االتصاف ال بزمان النطق.، فهو حقيقة ذلكبعد  فهذا جمازٌ وإن كان متلبسا بالقيام

صحة اإلطالق فيها منظور إىل بقاء آخر جزء  ههذا وهنالك يشء يسمى باملصادر السيالة وهي التي تنقيض شيئا فشيئا فهذ

يعد متكلام فال  الانتهى من آخر كالمه فمنها فمثال الكالم ينقيض شيئا فشيئا فإذا تكلم شخص ملدة ساعة فهو متكلم فإذا 

نشرتط بقاء الكالم كله ألنه ال يمكن ألنه أصوات تنقيض شيئا فشيئا، ومثل الصالة تنقيض شيئا فشيئا فاملصيل يسمى 

    مصليا ما دام يصيل فإذا فرغ من السالم مل يعد مصليا.

هذا فقط ما يفيده وال تعرض له  ،ت متصفة بالسواد، فاألسود مثال ذاليس يف املشتق إشعار بخصوصية الذاتسادسا:  

، وهذا ال يصح جسمٌ من كون األسود جسام أو غريه، إذ لو أشعر لكان معنى قولنا األسود جسم، اجلسم املتصف بالسواد 

 لعدم إفادته.

مثال أن تستعمل لفظ ، وأن كالً من املرتادفني يقع مكان اآلخر فلك الرتادف واقع يف اللغة ويف النصوص الرشعيةسابعا: 

فاظ القرآن الكريم فليس ألحد أن يقول الطريق بدل لاإلنسان بدل لفظ البرش وبالعكس إال إذا كان اللفظ مما تعبدنا به كأ

 الرصاط يف الفاحتة مثال.

د دال عىل نحو اإلنسان حيوان ناطق، ألن املحدود دال عىل املاهية إمجاال واحل دودملحليس من الرتادف احلد مع اثامنا: 

 فهام متغايران. املاهية تفصيال

نسَ وليس من الرتادف نحو حَ  وعطشان نطشان وفالن فلتان، من كل لفظ ثان ال معنى له وإنام ذكر لتقوية املعنى  ن بَسَ

 األول.
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 ( شرح النص )
 

 : ةٌ :مسأَلَ ،األصليَّ  آخرَ ملناسبةٍ بينهام يف املعنى واحلروفِ إىل ردُّ لفظٍ  االشتقاقُ دُ كاسمِ  ةِ ، وقد خيتصُّ  وقد يطّرِ الفاعلِ

مْ بهِ وصْ  قُ نْ ملْ يَ طُ هُ اسمٌ عندَ نْ مِ  لهُ  قَّ تَ شْ ملْ يُ  فٌ كالقارورةِ، ومَ َ رتَ شْ هُ يُ نَ ، واألصحُّ أَ ُزْ بَ وإال ملْ جيَ نا، فإنْ قامَ بهِ ما لهُ اسمٌ وجَ

 وال إشعارَ  ،قِ طْ ال النُّ  سِ بُّ لَ التَّ  يف حالِ  حقيقةٌ  الفاعلِ  فاسمُ  ،جزءٍ  رُ حقيقةً إنْ أَمكنَ وإال فآخِ  منهُ يف كونِ املشتقِّ  بقاءُ املشتقِّ 

 .اتِ الذَّ  ةِ بخصوصيَّ للمشتقِّ 

: األصحُّ أَنَّ امل ةٌ ، وأَنَّ احلدَّ واملحدودَ فَ واقِ رادِ مسألَ ن  مالًّ كُ  وأنَّ  ،ةَ يَ وِ قْ التَّ  يدُ فِ يُ  عُ ابِ والتَّ  ،هُ نْ ا مِ ليسَ  نْ سَ بَ  نْ سَ حَ  وَ نحْ و ،عٌ

  .رِ اآلخَ  مكانَ  يقعُ  نيِ فَ املرادِ 

 ....................................................................................................................... 

ةٌ  هذه ( لَ وهو املشتق منه الذي هو ) آخرَ  ) لفظ (إىل  ) وهو املشتق الذي هو الفرع (ردُّ لفظٍ  االشتقاقُ  ( شتقاق) يف اال مسأَ

بأن تكون فيهام بنفس  ) واحلروف األصليَّةِ ) بأن يكون معنى الثاين حمفوظا يف األول ( ملناسبةٍ بينهام يف املعنى  األصل (

دُ  الرتتيب، وذلك كاشتقاق ضارب من الرضب ( ) نحو ضارب لكل من وقع عليه الفاعلِ  كاسمِ  ) املشتق (وقد يطّرِ

مشتقة من القرار للزجاجة املعروفة دون غريها مما هو مقر للامئع كإناء الفخار  ) كالقارورةِ  ) بيشء ( صُّ وقد خيت الرضب (

نْ ملْ (  تَقَّ ومَ شْ فٌ ملْ يُ مْ بهِ وصْ قُ نْهُ   يَ ناأي من الوصف أي لفظه ( ) لهُ مِ   ) خالفا للمعتزلة القائلني بأنه سبحانه عامل اسمٌ عندَ

آخر كالشجرة  من غري أن يصدر منه بل صدر من حمل، وقالوا هو متكلم بمعنى أنه خالق الكالم بال علم وقادر بال قدرة

بَ  ) أي وصف ( ما ) أي باليشء (  فإنْ قامَ بهِ (  وهو باطل ،التي سمع منها موسى عليه السالم كالم اهللا ) لهُ اسمٌ وجَ

) أي وإن مل يقم به ذلك وإال من العلم ملن قام به معناه ( االشتقاق لغة من ذلك االسم ملن قام به الوصف كاشتقاق العامل 

ُزْ أسامء استغناء عنها بالتقييد كرائحة كذا كام مر (  ابأن قام به ما ليس له اسم كأنواع الروائح إذْ مل يوضع هل ) االشتقاق  ملْ جيَ

طُ بقاءُ  ونكتفي بالتقييد كقولنا هو له رائحة املسك ( َ رتَ هُ يُشْ نَ  يف كونِ املشتقِّ ) يف املحل ( املشتقِّ منهُ  ) معنى ( واألصحُّ أَ

) بقاء ذلك املعنى كالقيام إنْ أَمكنَ أي يشرتط إلطالق لفظ املشتق عىل حمل بقاء معنى املشتق منه يف ذلك املحل (  )حقيقةً 

وإن مل يمكن بقاء ذلك املعنى يف ) أي وإال فام دام الشخص متصفا بالقيام فيقال عليه هو قائم ال قبل ذلك الزمن أو بعده ( 

رُ جزءٍ  ( ) املشرتط أن يبقىـ  فاملحل (  كالتكلم فهو ال يبقى ألنه أصوات تنقيض شيئا فشيئا فاملعترب بقاء آخر جزء  منه ) آخِ

فـ ال يشرتط بقاء املشتق منه فيسمى حقيقة باملشتق بعد انقضائه (  :من الكالم لصدق وصف املتكلم عىل الشخص، وقيل

بُّسِ  حقيقةٌ اسمُ الفاعلِ  من أجل اشرتاط بقاء معنى املشتق منه أو بقاء آخر جزء منه كان ()  باملعنى أو جزئه  ) يف حالِ التَّلَ

فقط، فقوله تعاىل: والسارقُ والسارقةُ فاقطعوا أيدهيام يقصد بالسارق والسارقة من  ) باملشتق النُّطْقِ ) حال ( ال  األخري (

فإذا قلنا: زيدٌ سارق  تلبسه هبا، ال حال نطق النبي صىل اهللا عليه وسلم هبذه اآلية وقت النزول فقط، اتصف بالرسقة حال

وإن مل نقل عنه حينذاك إنه سارق  أيضا متلبس بالرسقة فهذا حقيقة، وإذا رسق بعد عام فهو سارق حقيقةحال قولنا وهو 

 فقط فافهم.  نطقال حاليف  ال يف أي وقت ألن العربة هو االتصاف بالرسقة
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اتِ  ( ، صحيح  وال إشعارَ للمشتقِّ بخصوصيَّةِ الذَّ ) التي دل عليها من كوهنا جسام أو غريه ألن قولك مثال: األسودُ جسمٌ

اجلسم ذو السواد جسمٌ وهو غري صحيح ألنه ال فائدة فيه،  هو: األسود فيه باجلسمية لكان معنى كالمكولو أشعر 

ا واخلالصة أن املشتق وإن ق الوا عنه إنه يدل عىل ذات ووصف فهو يدل عىل ذات مبهمة غري معينة بكوهنا جسام أو حجرً

ا أو غريه ( ةٌ  أو شجرً هو غري  :) يف اللغة والرشيعة، وقيلواقِعٌ  ) آلخر (املرادِفَ ) اللفظ ( األصحُّ أَنَّ  ) يف املرتادف (مسألَ

) كاحليوان الناطق أَنَّ احلدَّ واملحدودَ  ) األصح (و  كالم الشارع (هو واقع يف اللغة منتف يف  :واقع يف اللغة، وقيل

نْ واإلنسان (  نْ بَسَ سَ وَ حَ نْهُ (  وشيطان ليطان ) أي االسم وتابعه كعطشان نطشانونحْ ا مِ من املرادف لعدم  ا) أي ليس ليسَ

فهام متغايران، وأما الثاين  يدل عىل املاهية إمجاالدمها يف املعنى أما األول فألن احلد يدل عىل املاهية تفصيال، واملحدود ااحت

فألن التابع ال يفيد معنى بدون متبوعه لذلك ال يستعمل وحده، ومن شأن كل مرتادفني إفادة كل منهام املعنى وحده، 

ةَ إن احلد واملحدود ونحو حسن بسن من املرتادفني (  :وقيل يَ وِ يدُ التَّقْ فِ وية حسن يف املعنى وإال ملا ) فبسن يفيد تقوالتَّابِعُ يُ

رِ ) األصح ( و  ( كان لذكره فائدة يف الكالم الًّ من املرادِفَنيِ يقعُ مكانَ اآلخَ ، فلك أن ترفع أحد املرتادفني ) يف الكالم أنَّ كُ

  ال جيوز وقوع أحد املرادفني مكان اآلخر. ، وقيلحرض الليث مكان حرض األسدنحو مكانه وتضع اآلخر 
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 مباحث الكتاب -لتاسع عشراالدرس 
 

 احلقيقة واجملاز -املشرتك
 

كعسعس  وفعالللحيض والطهر،  كالقرء واقع يف الكالم اسام -وهو اللفظ الواحد ذو املعنى املتعدد  - املشرتك أوال:

 .كالباء لإللصاق والسببية وغريمها وحرفاألقبل وأدبر، 

ا يف معنييه معا يف كالم واحد املشرتكَ  املتكلمُ  أن يستعملَ يف اللغة يصح ثانيا:  ، وتريد البارصة عنيٌ كقولك: عندي  جمازً

 والذهب مثالً  وسواء ذكر املشرتك بلفظ مفرد كعني أو بلفظ مجع كعيون نحو عندي عيون وتريد البارصتني،والذهب مثال

ا يصح يف اللغة ثالثا:  اجمازً رأيت األسد، وتريد احليوان ولك: كق إطالق لفظ مع إرادة معناه احلقيقي ومعناه املجازي معً

صيغة افعل حقيقة يف  ) يعم الواجبات واملندوبات، فإن افعلوا اخلريَ و، ومنه قوله تعاىل: ( املفرتس والرجل الشجاع

ا والقرينة يف اآلية هو أن اخلري يشمل الواجب واملندوب.الوجوب جماز   يف الندب، فيكون استعامل افعلوا يف األمرين جمازً

ا: رابعا كقولك: واهللاِ ال أشرتي، وتريد السومَ يف البيع، والرشاء  يصح يف اللغة إطالق لفظ مع إرادة معنييه املجازيني معً

 بواسطة وكيل.

الً احلقيقة:  خامسا: عَ له أوَّ ضِ ، كاستعامل لفظ األسد يف احليوان املفرتس املعروف، خرج بقولنا: لفظ استعمل فيام وُ

. وبأوالً الغلط كقولك: خذ هذا القوس مشريا إىل محار،  وضع لهوبام املهمل،  املستعمل  املجاز ألنه مل يوضع له ابتداءً

رفية، ورشعيسادسا:   .ةتنقسم احلقيقة إىل ثالثة أقسام: لغوية، وعُ

 كاألسد للحيوان املعروف. إذا وضعها أهل اللغةفتكون لغوية 

ات األربع من احليوانات، وهي يف أصل اللغة لكل ما يدب عىل كالدابة لذو أهل العرف العام وضعهاإذا وتكون عرفية 

كالفاعل واملفعول عند النحاة، وكذلك سائر املصطلحات العلمية  أهل العرف اخلاص وضعهاأو وجه األرض، 

 والصناعية فكلها من قبيل العرفية اخلاصة.

  .كالصالة للعبادة املخصوصة الشارع وضعهاإذا وتكون رشعية 

والصالة مثال مستعملة يف معناها  وأما الرشعية فقد قال قوم مل تقع، غوية والعرفية واقعتان يف الكالمقيقة اللاحلسابعا: 

ا من التالوة والركوع والسجود وغريها، فهي باقية عىل معناها اللغوي الذي هو الدعاء لكن الشارع اشرتط لصحتها  أمورً

أكانت يف الفروع كالصالة والصوم، أم يف االعتقاد كاإليامن فإن معناه يف  سواء وقال مجهور العلامء بأهنا واقعةاللغوي، 

 اللغة التصديق، ومعناه يف الرشع هو التصديق باجلنان واإلقرار باللسان والعمل باألركان.

عَ له ثامنا: املجاز:  ضِ  املستعمل: ، كاستعامل لفظ األسد يف الرجل الشجاع، خرج بقولناالقةثانيًا لعلفظ استعمل فيام وُ

 .وهو واقع يف اللغة ويف الكتاب والسنةاحلقيقة ألهنا بوضع أول،  وبثانياالغلط،  وبام وضع لهاملهمل، 
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ز  ،أنه ال بد من وضع أول ثانيافيام وضع له  تعريف املجازقوهلم يف علم من  تاسعا: ولكن هل جيب أن يكون اللفظ املتجوَّ

؟ فهل جيب اذا وضع األسد للحيوان املعروف أن  ل استعامله عىل وجه املجازعىل وجه احلقيقة قب أوال فيه قد استعمل

ز فيه ويستعمل للرجل الشجاع ؟ فيه خالف: فقيل جيب استعامله يف املعنى  يستعمل فيه هبذا املعنى أوال قبل أن يتجوّ

 احلقيقي قبل التجوز فيه، وهو األشهر، وقيل ال جيب.

 إىل املجاز ألسباب كثرية منها: يعدل املتكلم عن احلقيقة عارشا: 

يقِ بمعنى الداهيةثقل اللفظ احلقيقي وخفة اللفظ املجازي -١ قِ فيعدل ، التي تصيب اإلنسان العظيمة واملصيبة ، مثل اخلَنْفَ

فيقال: زيدٌ وقع يف املوت  ،عن ذلك اللفظ الثقيل إىل لفظ آخر كاملوت مثال فإن معناه احلقيقي زوال الروح عن اجلسد

ا عن الداهية.جم  ازً

ط، فيعدل عنها إىل الغائط، وهو يف بشاعة اللفظ احلقيقي -٢ ، مثل اللفظة املوضوعة للخارج من اإلنسان عند التغوّ

 األصل املكان املنخفض.

ىل  ، مثل لو جهل املتكلماجلهل باللفظ احلقيقي فيعرب عنه بلفظ آخر جمازي -٣ أن الرطب من النبات يسمى يف اللغة خَ

ا باعتبار ما يؤول إليه. فيعرب      عنه باحلشيش مع علمه أنه موضوع لليابس فيكون استعامله فيه جمازً

.بالغة املجاز -٤ بْتُ  ، مثل اشتعلَ الرأسُ شيبا، فإنه أبلغ من شِ

البعري  ، مثل: الراوية فإهنا يف الظرف الذي حيمل به املاء أشهر من معناها احلقيقي وهوكون املجاز أشهر من احلقيقة -٥

 ونحوه من الدواب التي حيمل عليها املاء.  

هو عجول ثرثار،  غبي يكثر من الكالم: يف وصف رجل، مثل لو قيل كون املجاز يتعلق به غرض لفظي دون احلقيقة -٦

 فالسجع بني احلامر والثرثار مقصود للمتكلم وال حيصل لو عرب بدل احلامر بالغبي أو البليد.وأكول محار، 
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 النص ) ( شرح
 

هُ عىل معنيَ  حُّ لغةً إطالقُ هُ يَصِ نَّ ا، وأَ كَ واقِعٌ جوازً : األَصحُّ أَنَّ املشرتَ ةٌ ا يْهِ مسأَلَ ا جمازً بْنِيٌّ معً مها مَ هُ بِاعتبارِ ْعَ ، وأَنَّ عليهِ  ، وأَنَّ مجَ

مُّ الواجِ  عُ ، يَ : افعلُوا اخلريَ وُ ، فنَحْ يْنِ ، ويف املجازَ .ذلكَ آتٍ يف احلقيقةِ واملجازِ  بَ واملندوبَ

، واملختارُ وقوعُ الف يَّةٌ عِ ْ عتا، ورشَ وقَ فِيَّةٌ وَ رْ ةٌ وعُ يَّ وِ غَ ، وهيَ لُ الً عَ لهُ أَوَّ ضِ لَ فيام وُ مِ : لفظٌ استُعْ .احلقيقةُ نِيَّةِ يْ يَّةِ منها ال الدِّ  رعِ

ا ال اال عِ جزمً ، فيجبُ سبْقُ الوضْ ةٍ القَ عٍ ثانٍ لِعَ ضْ لَ بِوَ مِ : لفظٌ استُعْ ، واملجازُ حِّ ، وهوَ واقِعٌ يف األَصَ ستعاملِ يف األَصحِّ

لُ إِليهِ  دَ عْ .ويُ تِهِ أَو غريِ ذلكَ رَ هْ تِهِ أَو شُ تِها أَو جهلِها أَو بالغَ لِ احلقيقةِ أَو بشاعَ      لِثِقَ

.................................................................................................... ................... 

ةٌ  هذه ( كَ  ( املشرتك) يف  مسأَلَ ا ( يف الكالم )واقِعٌ  ) بني معنيني فأكثر (األَصحُّ أَنَّ املشرتَ كالقرء للطهر  ال وجوبا، ) جوازً

ن لالبتداء والتبعيض وغريمها، وقيل  جيب وقوعه يف :، وقيلهو غري واقع يف الكالم :واحليض، وعسعس ألقبل وأدبر، ومِ

هُ  ) األصح (و  الكالم ( نَّ ا ( ) أي املشرتك أَ هُ عىل معنيَيْهِ معً حُّ لغةً إطالقُ شرتك من متكلم واحد يف مبأن يرادا بلفظ  )يَصِ

ا(  ال يصح ذلك يف اللغة :، وقيلوقت واحد كقولك: عندي عنيٌ وتريد البارصة واجلارية ) ألنه مل يوضع هلام معا بل  جمازً

هُ ) األصح (  و ( لكل منهام منفردا ْعَ مها) أي املشرتك (  أَنَّ مجَ بْنِيٌّ عليهِ ) أي باعتبار معنييه (  بِاعتبارِ ) أي عىل ما ذكر من  مَ

صحة إطالق اللفظ املشرتك املفرد عىل املعنيني معا، أي أنه إذا صححنا جواز إطالق نحو عندي عنيٌ عىل البارصة 

عىل األوىل، وقيل ال تنبني عليها رصتني واجلارية مثال، فاملسألة الثانية مبنية واجلارية، فيصح إطالق عندي عيونٌ عىل البا

) أي ما أَنَّ ذلكَ (  ) األصحو  فيجوز أن نمنع استعامل املشرتك املفرد يف معنييه ونجيز استعامل املشرتك اجلمع يف معنييه (

ا ( ذكرته من صحة إطالق اللفظ عىل معنييه معا  قيقي حل) فيصح أن يطلق لفظ ويراد به معنياه ا ةِ واملجازآتٍ يف احلقيقجمازً

ا، وقيل اواملجازي معا كقولك: رأيت أسدً  ) آت و  ال جيوز ذلك ( :تريد احليوان املفرتس والرجل الشجاع فيكون جمازً

نِ  أيضا ( يْ السوم  وتريد بالرشاءه املجازيني معا كقولك: واهللاِ ال أشرتي يي) فيصح إطالق لفظ واحد وإرادة معن يف املجازَ

والرشاء بالوكيل وكال املعنيني جماز ألن املعنى احلقيقي للرشاء هو مبارشة الرشاء بالنفس، وإذا علم صحة إطالق اللفظ 

وُ  عىل حقيقته وجمازه معا ( بَ واملندوبَ  ) قوله تعاىل (فنَحْ مُّ الواجِ عُ ز ) محال لصيغة افعل عىل احلقيقة واملجا افعلُوا اخلريَ يَ

لَ  ( من الوجوب والندب بقرينة كون اخلري شامال للوجوب والندب مِ عَ لهُ  ) خرج املهمل (احلقيقةُ لفظٌ استُعْ ضِ ) فيام وُ

الً  خرج الغلط ( ةٌ  ) خرج املجاز (أَوَّ يَّ وِ غَ فِيَّةٌ ) بأن وضعها أهل اللغة كاألسد للحيوان املفرتس ( وهيَ لُ رْ ) بأن وضعها وعُ

عتا(  كدابة لذوات األربع أو اخلاص كالفاعل لالسم املعروف عند النحاة أهل العرف العام وقَ يف الكالم خالفا لقوم  ) وَ

يَّةٌ العامة (  أنكروا وقوع العرفية عِ ْ يَّةِ منها  ( بأن وضعها الشارع كالصالة للعبادة املعروفة ) ورشَ ) أي واملختارُ وقوعُ الفرعِ

نِيَّةِ ن كالصالة والصوم ( من الرشعية وهي املتعلقة بفروع الدي يْ ) أي املتعلقة بأصول الدين، فاملصنف اختار أن  ال الدِّ

األلفاظ الرشعية يف باب أصول الدين مستعملة يف معناها اللغوي كاإليامن فإن معناه يف اللغة هو التصديق، وهو يف الرشع 

من القادر، وهذا بناء عىل مذهب األشاعرة الذين تصديق القلب، وإن اعترب الشارع يف االعتداد به التلفظ بالشهادتني 
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، وأما العمل ليس برشط :وقيل ، وأما النطق فهو رشط عىل القادريقولون إن ماهية اإليامن هي تصديق القلب فقط

فخارج عن حقيقة اإليامن وليس هو شطرا وال رشطًا، وهو خالف مذهب السلف القائل بأن حقيقة اإليامن مركبة من 

الرشعية مل تقع يف الكالم وحتمل ألفاظ احلقيقة إن  :، وقال قومتصديق ونطق وعمل فهذه ذاتيات لإليامن :انثالثة أرك

لَ  ) اللغوي (واملجازُ (  إليه الشارع االرشع عىل املعنى اللغوي مع رشوط ضمه مِ عٍ ) خرج املهمل (  لفظٌ استُعْ ضْ ) بِوَ

ةٍ  ) خرجت احلقيقة (ثانٍ خرج الغلط (  القَ بني ما وضع له أوال وما وضع له ثانيا، كالعالقة بني األسد والرجل  ) لِعَ

الشجاع وهي املشاهبة بينهام يف الشجاعة، وخرج العلم املنقول كالفضل فإنه وضع أوال واستعمل كمصدر بمعنى الزيادة 

عِ  ليه (ثم نقل وجعل اسام لرجل فهذا ليس من املجاز لعدم وجود عالقة بني املنقول منه واملنقول إ فيجبُ سبْقُ الوضْ

ا ال االستعاملِ يف األَصحِّ  يستعمل يف معنى آخر  ) أي أنه ظهر من تعريف املجاز أنه ال بد من وضع أوال ملعنى ما ثم جزمً

ز فيه قد استعمل أوال عىل وجه احلقيقة قبل استعامله عىل وجه املجاز ؟  فيه جمازي ولكن هل جيب أن يكون اللفظ املتجوَّ

ال جيب فيكفي أن يوضع األسد  :فقيل جيب استعامله يف املعنى احلقيقي قبل التجوز فيه، وهو األشهر، وقيل خالف:

يف  ) يف اللغة ويف الرشع (واقِعٌ ) أي املجاز ( وهوَ  للحيوان املعروف وإن مل يستعمل فيه وهو اختيار املصنف وفيه نظر (

حِّ  لُ إِليهِ هو واقع يف اللغة وغري واقع يف الرشع (  :واقع يف الرشع، وقيل هو غري واقع يف اللغة وغري :) وقيل األَصَ دَ عْ )  ويُ

لِ احلقيقةِ أي ويعدل عن احلقيقة إىل املجاز (  يقِ للداهية يعدل عنه إىل املوت مثال (  لِثِقَ قِ تِها) عىل اللسان كاخلَنْفَ )  أَو بشاعَ

) أَو جهلِها لبشاعته إىل الغائط وهو املكان املنخفض من األرض ( اإلنسان يعدل عنه  دبركاللفظ الدال عىل اخلارج من 

تِهِ  فيعدل عن اللفظ احلقيقي املجهول إىل املجاز املعلوم (للمتكلم أو املخاطب  زيد أسد  :) أي بالغة املجاز نحوأَو بالغَ

تِهِ فإنه أبلغ من شجاع (  رَ هْ كالراوية فإهنا يف ظرف املاء أشهر من ) أي شهرة اللفظ املجازي دون املعنى احلقيقي  أَو شُ

 ) من األغراض كمراعاة السجع. أَو غريِ ذلكَ الدابة التي يستقى عليها املاء ( 
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 مباحث الكتاب -العشرونالدرس 
 

 مسائل اجملاز
 

 .ليس املجاز هو الغالب عىل اللغات بل األكثر يف الكالم هو احلقيقةأوال: 

ل عىل املجاز إذا : اثاني أكرب منه سنا: هذا ابني، فإن إذا قال السيد لعبد ، مثاله: كان محل اللفظ عىل حقيقته مستحيالً ال يعوّ

؛ ألن هذا تب عليه أي حكميرتغيًا، وال ا الاحلقيقة هنا مستحيلة فكيف يكون االبن أكرب من أبيه، فيكون لفظه هذ

 بل نعده لغوا من الكالم. عىل املجاز بحمله الشخص القائل هو من آحاد الناس فال توجد رضورة لتصحيح كالمه

إذا احتمل لفظ معناه احلقيقي واملجازي ، فنهماملجاز والنقل كلّ منهام خالف األصل، واألصل هو احلقيقة واملنقول  :اثالث

 املنقول من املعنى اللغوي ومعناه الرشعي أو العريف وإذا احتمل لفظ معناه اللغوي ،فاألصل محله عىل معناه احلقيقي

ا و :فاألصل محله عىل املعنى اللغوي نحو ، أي رأيت حيوانا مفرتسا ودعوت اهللا بالسالمة منه، فاألسد تُ صليّ رأيت أسدً

احتمل معناه احلقيقي واملجازي الذي هو الرجل الشجاع فحملناه عىل احلقيقي ألنه هو األصل، والصالة احتملت 

ملخصوصة وهي منقولة من املعنى اللغوي، فحملناها عىل املعنى معناها اللغوي ومعناها الرشعي الذي هو العبادة ا

  اللغوي ألنه هو األصل.

حيتمل أن يراد به املجاز أو النقل كام حيتمل أن يكون مشرتكا بني ، فإذا أطلق لفظ املجاز والنقل أوىل من االشرتاك :ارابع

واحلمل عىل جاز أكثر ورودا يف الكالم من االشرتاك، معنيني فاألوىل محله عىل املجاز أو النقل دون االشرتاك؛ ألن امل

وألن محله عىل النقل ال يمنع العمل به، بخالف محله عىل االشرتاك فإنه ال يعمل به إال بقرينة تعني أحد األكثر أوىل، 

 معنييه.

حقيقة مشرتكة يف و، عند قوم ء) فإنه حقيقة يف العقد عىل املرأة جماز يف الوط النكاحمثال احتامل املجاز واالشرتاك: لفظ ( 

 ، ومحله عىل املجاز أوىل من الصريورة إىل اإلشرتاك.عند آخرين كال املعنيني

) فإنه منقول إىل الزكاة الرشعية، وحيتمل أن يكون مشرتكا بني املعنى الزكاة ومثال احتامل النقل واالشرتاك: لفظ ( 

ج من املال، فحمله عىل النقل أوىل. احلقيقي للزكاة وهو النامء واملعنى الرشعي وهو ما رَ  خيُ

ختصيصا ونقال، ، أو احتمل ز، فإذا احتمل كالم أن يكون فيه ختصيص وجماالتخصيص أوىل من املجاز والنقلخامسا: 

 فاألوىل محله عىل التخصيص.

رْ اسمُ اهللاِ عليهِ مثال احتامل التخصيص واملجاز: قوله تعاىل: (  كَ ذْ ) فإنه حيتمل أن يكون هنيا عن أكل ما مل  وال تأكلوا مما ملْ يُ

مَّ اهللاُ عليه عند ذبحه، وخيصّ منه النايس فيجوز أكل ذبيحته، وحيتمل أن يكون املقصود هو النهي سَ عام مل  عن األكل يُ

ا، فاملصري إىل اليذبح أصال،  تخصيص عىل اعتبار أن الذبح يقارن التسمية غالبا، فأطلقت التسمية وأريد هبا الذبح جمازً

 أوىل.
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فقيل: املراد بالبيع معناه اللغوي وهو املبادلة مطلقا )  وأَحلَّ اهللاُ البيعَ تخصيص والنقل: قوله تعاىل: ( ومثال احتامل ال

هو منقول إىل املعنى  :ولكن خص منه الفاسد مما مل يستوف الرشوط الرشعية، فيكون البيع يف اآلية عاما خمصوصا، وقيل

 ، فهذا محله عىل التخصيص أوىل.لصحيح املستجمع رشوط الصحةالرشعي وهو البيع ا

با، كقوله تعاىل: ( اإلضامر أوىل من النقلا: سادس مَ الرِّ حرَّ فالربا يف اللغة الزيادة وهي ال توصف بحل وال حرمة فكان )  وَ

، والربا املراد به معناه ذاألخ ال بد من تأويل يف اآلية فقيل هنالك إضامر واملعنى وحرمَ اهللا أخذ الزيادة، فاملضمر هو

 أي حرم اهللا عقد الربا، فاملصري إىل اإلضامر أوىل من النقل. الربا بل هو منقول إىل املعنى الرشعي وهو عقد :اللغوي، وقيل

، مثل قول السيد لغالمه األصغر منه سنا: هذا ابني، فإنه حيتمل أن يكون عرب عن العتق اإلضامر مساو للمجاز سابعا:

لبنوة؛ ألن من ولد له من أمته فإنه حر كأبيه، فيكون السيد عرب عن العتق بالبنوة جمازا فيعتق العبد هبذا اللفظ، وحيتمل با

، فال يعتق العبد هبذا، واإلضامر أن يكون يف الكالم إضامر ويكون املضمر هو مثل أي هذا مثل ابني يف العطف واحلنوّ 

ىل قرينة فيكون اللفظ جممال فال حيمل عىل واحد من األمرين حتى يدل عليه دليل، يساوي املجاز ألن كال منهام حيتاج إ

ف إىل العتق.  وقد رجح األول وهو عتقه ملرجح آخر وهو أن الشارع يتشوّ
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 ( شرح النص )
 

لِ  لُ خالفُ األصْ وَ والنَّقْ ، وهُ ا حيثُ تستحيلُ ، وال معتمدً نَّهُ ليسَ غالبًا عىل احلقيقةِ األَصحُّ أَ ، وَ ، وأَوىل من االشرتاكِ

. والتخصيصُ أوىل منهام، واألَصحُّ أَنَّ اإلضامرَ أوىل ، وأَنَّ املجازَ مساوٍ لإلضامرِ نَ النقلِ      مِ

 ....................................................................................................................... 

األَصحُّ  ( هُ  وَ نَّ هو الغالب عليها يف كل  :) يف اللغات بل األكثر فيها هو احلقيقة، وقيل ليسَ غالبًا عىل احلقيقةِ ) أي املجاز (  أَ

ا) أي ليس (  ال ) األصح أن املجاز ( و لغة ( ، احلقيقة)  حيثُ تستحيلُ  ) أي معوال عليه يف ترتب األحكام ( معتمدً

خالفا لإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا حيث قال فيام لو قال  أمكنت حقيقته ال إذا استحالتفاللفظ إنام يصار للمجاز فيه إذا 

نه حيمل عىل الزم البنوة وهو العتق فيعتق ذلك العبد بقول سيده هذا ابني صونا للكالم إ سيد لعبد أكرب منه سنا هذا ابني

فال يرتتب  م الشارع بل هو من كالم آحاد الناسعن اإللغاء، وأجيب بأنه ال رضورة يف تصحيحه أصال ألنه ليس من كال

وَ (  عليه العتق لُ (  ) أي املجازوهُ ) احلاصل باحلقيقة الرشعية والعرفية ألهنام منقوالن كام هو معلوم من املعنى والنَّقْ

لِ  اللغوي ( عدم احلاجة فيه الراجح فإذا احتمل لفظ معناه احلقيقي واملجازي فاألصل محله عىل احلقيقي ل ) خالفُ األصْ

املنقول عنه استصحابا للمعنى  عنىإىل قرينة، وإذا احتمل لفظ معناه املنقول عنه واملنقول إليه فاألصل محله عىل امل

، أي رأيت حيوانا مفرتسا ودعوت اهللا بالسالمة منه، وحيتمل أن  ا وصليتُ املوضوع له اللفظ أوال، مثاهلام: رأيتُ أسدً

) املجاز والنقل ( و  جاع وبالصالة الصالة الرشعية ومحله عىل احلقيقة وعدم النقل هو األوىل (املراد باألسد الرجل الش

فإذا أطلق لفظ حيتمل أن يراد به املجاز أو النقل كام حيتمل أن يكون مشرتكا بني معنيني فاألوىل محله  ) أَوىل من االشرتاكِ 

حقيقة يف العقد عىل املرأة جماز يف الوطء عند قوم، وحقيقة مشرتكة  كلفظ النكاح فإنهعىل املجاز أو النقل دون االشرتاك؛ 

منقول إىل الزكاة  ، وكلفظ الزكاة فإنهرتاكاالشيف كال املعنيني عند آخرين، ومحله عىل املجاز أوىل من الصريورة إىل 

ج من املال، فحمله الرشعية، وحيتمل أن يكون مشرتكا بني املعنى اللغوي للزكاة وهو النامء واملعنى الرشعي  رَ وهو ما خيُ

، أو احتمل وجماز ) أي من املجاز والنقل فإذا احتمل كالم أن يكون فيه ختصيص والتخصيصُ أوىل منهام عىل النقل أوىل (

رْ اسمُ اهللاِ عليهِ فإنهختصيصا ونقال، فاألوىل محله عىل التخصيص،  كَ ذْ هنيا  حيتمل أن يكون كقوله تعاىل: وال تأكلوا مما ملْ يُ

مَّ اهللاُ عليه عند ذبحه، وخيصّ منه النايس فيجوز أكل ذبيحته، وحيتمل أن يكون املقصود هو النهي عن  سَ عن أكل ما مل يُ

ا، فاملصري إىل  األكل عام مل يذبح أصال، عىل اعتبار أن الذبح يقارن التسمية غالبا، فأطلقت التسمية وأريد هبا الذبح جمازً

: املراد بالبيع معناه اللغوي وهو املبادلة مطلقا ولكن خص منه الفاسد عاىل وأَحلَّ اهللاُ البيعَ فقيله تالتخصيص أوىل، وكقول

مما مل يستوف الرشوط الرشعية، فيكون البيع يف اآلية عاما خمصوصا، وقيل هو منقول إىل املعنى الرشعي وهو البيع 

نَ النقلِ (  الصحيح املستجمع رشوط الصحة، فهذا محله عىل التخصيص أوىل تعاىل ) كقوله  واألَصحُّ أَنَّ اإلضامرَ أوىل مِ

با مَ الرِّ حرَّ فالربا يف اللغة الزيادة وهي ال توصف بحل وال حرمة فكان ال بد من تأويل يف اآلية فقيل هنالك إضامر  وَ

بل هو منقول إىل املعنى الرشعي  :، والربا املراد به معناه اللغوي، وقيلذواملعنى وحرمَ اهللا أخذ الزيادة، فاملضمر هو األخ
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) األصح ( و (  إن النقل أوىل من اإلضامر :، وقيلوهو عقد الربا أي حرم اهللا عقد الربا، فاملصري إىل اإلضامر أوىل من النقل

حتى يدل  ألن كال منهام حيتاج إىل قرينة فيكون اللفظ جممال فال حيمل عىل واحد من األمرين)  أَنَّ املجازَ مساوٍ لإلضامرِ 

جمازا فيعتق العبد  مثل قول السيد لغالمه األصغر منه سنا: هذا ابني، فإنه حيتمل أن يكون عرب عن العتق بالبنوةعليه دليل 

، فال يعتق العبد  هبذا اللفظ، وحيتمل أن يكون يف الكالم إضامر ويكون املضمر هو مثل أي هذا مثل ابني يف العطف واحلنوّ

ق بني قوله ملن هو أكرب منه سنا هذا ابني، وبني قوله ذلك ملن هو أصغر منه سنا، فإنه يف الصورة فظهر بذلك الفر هبذا،

وقيل: إن املجاز أوىل من األوىل احلقيقة مستحيلة، بخالف الثانية فإهنا ممكنة وإذا أمكنت احلقيقة أمكن مراعاة املجاز، هذا 

 .اإلضامر، وقيل إن اإلضامر أوىل من املجاز

ت الفهم ألن  النقل، واملجاز، واإلضامر، والتخصيص: األول: هذه اخلمسة أعني: االشرتاك، وتنبيهانِ  تعرف بأهنا خمالّ

فمثال إذا استعمل اللفظ املشرتك حتري  يف مراد املتكلم فإهنا مجيعا خالف األصل السامع املتكلم حينام يستعملها خيتل فهم

تعارض االشرتاك مع تعارض االشرتاك مع النقل،  ها فهنالك عرش صور:يف املراد من معنييه، فإذا تعارضت فيام بين

النقل مع املجاز، تعارض النقل مع تعارض  تعارض االشرتاك مع التخصيص،تعارض االشرتاك مع اإلضامر، املجاز، 

ر مع تعارض اإلضام، اإلضامر، تعارض النقل مع التخصيص، تعارض املجاز مع اإلضامر، تعارض املجاز مع التخصيص

 بعضها رصاحة وبني بعضها بداللة االلتزام بيانه: يؤخذ من رسد كالمه ما ييل: التخصيص أوىل واملصنف بنيّ التخصيص، 

من املجاز واملجاز أوىل من االشرتاك، فيكون التخصيص أوىل من االشرتاك ألن األوىل من أوىل من يشء هو أوىل من ذلك 

لإلضامر أن التخصيص أوىل من اإلضامر ألنه إذا كان: أ  أوىل من ب، وب = ج،  اليشء، ويؤخذ من قوله إن املجاز مساو

االشرتاك، أن اإلضامر أوىل من  اإلضامر أوىل من املجاز واملجاز أوىل من االشرتاك يكون أ أوىل من ج، ويؤخذ من قوله

النقل ألنه إذا كان أ = ب، وب أوىل من من قوله املجاز مساو لإلضامر واإلضامر أوىل من النقل أن املجاز أوىل من ويؤخذ 

 ج، يكون أ أوىل من ج فتأمل.

كذا يعني هذا أن هذه هي القاعدة  يساويهذه األمور ونقول يقدم كذا عىل كذا أو أن كذا  الثاين: حينام حيصل تعارض بني

 يساويوا إن اإلضامر العامة ولكن قد ختالف هذه القاعدة حيث وجد مرجح يف بعض الصور واألمثلة، فمثال: قد قال

ملجاز ومع هذا رجحوا يف قول السيد لغالمه األصغر منه سنا هذا ابني، أنه يعتق وذلك ملرجح آخر وهو تشوف الشارع ا

 إىل العتق فافهم حتى ال تتعارض عليك القاعدة مع بعض الفروع الفقهية.
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 مباحث الكتاب -الحادي والعشرونالدرس 
 

 أنواع اجملاز
 

، اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لعالقة، فاملجاز يف اإلفراد هو: اإلفراد، وجماز يف اإلسنادز نوعان: جماز يف املجا أوال:

، فالبنيان إسناد الكلمة إىل غري من هي لهكاألسد للرجل الشجاع، واملجاز يف اإلسناد هو:  ، نحو: بنى األمريُ املدينةَ

 واملجاز هو يف إسناد البناء إىل األمري، واملعنى هو بنى العامل املدينة بأمره. ،حلقيقيةواألمري واملدينة مستعمالت يف معانيها ا

 :هية يف املجاز العالقثانيا: 

ا حيمل سيفه، أي رجال شجاعااملشاهبة -١  والعالقة بني احليوان املفرتس والرجل الشجاع هي املشاهبة ،، نحو رأيتُ أسدً

 -ويسمى هذا النوعألن الصورة تشبه احلقيقة،  ؛هذا زيدٌ لصورته عىل الورق :ة قولناومن املشاهب ،أي اجلرأة يف الشجاعة

 عند علامء البالغة باالستعارة. -أي ما كانت عالقته املشاهبة

ل اعتبار ما سيكون -٢ ) أي ستموت ويموتون، وهذا سيكون قطعا،  إنّك ميّتٌ وإهنم ميتونمثل: (  ،ويسمى جماز األَوْ

اإين أرومثل (  أو  ال ما حيتمل أن يكون احتامال مرجوحاسيكون مخرا ظنا، فهذا هو املعترب  ا) أي عصري اين أعرصُ مخرً

ا فكإطالق لفظ احلر عىل العبد باعتبار أنه  مساويا  ال جيوز.سيعتق فيكون حرً

بلوغهم احللم، وال يتم بعد  ) فمن املعلوم أنه يدفع إليهم أمواهلم بعد وآتوا اليتامى أمواهلممثل: ( ، اعتبار ما كان -٣

 حلم، فاملقصود وآتوا الذين كانوا يتامى أمواهلم.

 ، كإطالق املفازة عىل الربية املهلكة، تفاؤال يف الفوز بالنجاة منها.إطالق الضد عىل ضده -٤

بت يف أعىل يثمن معدن ونحوه أي جر املاء املجاور للميزاب، وامليزاب هو جزء  ،جر امليزابُ  :مثل، ةاملجاور -٥

 ، ويسمى عندنا يف العراق باملرزيب.كي ال يتجمع املاء عىل السطح ه ماء املطرمنالسطح ينزل 

  ) أي ليس مثله يشء فالكاف زائدة للتوكيد. كمثله يشء ليسَ (  :مثل، الزيادة -٦

 ) أي أهلها. واسأل القرية(  :ويسمى جماز احلذف مثل ،النقصان -٧

 أي قدرة ألن اليد سبب القدرة. يدلألمري  :مثل ،ببإطالق السبب عىل املس -٨

  به النبات. بتأمطرت السامء نباتا أي ماء ين :مثل ،إطالق املسبب عىل السبب -٩

 ) أطلق األصابع عىل األنامل. أصابعهم يف آذاهنم جيعلونَ (  :مثل ،إطالق الكل عىل اجلزء -١٠

 من الغنم ال رؤوسها فقط. ألفامن الغنم أي هو يملك رأس  ألفُ لفالن  :مثل ،إطالق اجلزء عىل الكل -١١

فأطلق اخللق وأراد املخلوق؛ ألن اخللق  ) أي خملوقه، هذا خلقُ اهللاِكام يف قوله تعاىل: (  ،إطالق املتعلِّق عىل املتعلَّق -١٢

 :العدل بالعادل يف قولناعلق ت، ويتعلق باسم الفاعل كخلوقمتعلِّق باملخلوق؛ فإن املصدر كاخللق يتعلق باسم املفعول كامل

   زيدٌ عدلٌ أي عادل.
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 طلق املفعول وأريد املصدر.أأي ما أرسع كتابته ف !زيدٍ  كقولك: ما أرسعَ مكتوبَ  ،إطالق املتعلَّق عىل املتعلِّق -١٣

بالفعل إال كإطالق املسكر عىل اخلمر، فإن اخلمر مسكر بالقوة وال يكون مسكرا  ،إطالق ما بالفعل عىل ما بالقوة -١٤

  بعد تناوله.

من املتفق عليه وجوب وجود العالقة يف املجاز كاملشاهبة أنه بمعنى ، يشرتط سامع العالقة عن العرب لصحة التجوز: ثالثا

 مثال إال إذا سمعنا أهنم جتوزوا يف املجاورة، ومن  امليزابُ واملجاورة والسببية وغريها مما سبق، فال جيوز أن نقول: جر

 بذاته.عليه كذلك عدم وجوب السامع يف آحاد املجاز، ففي جر امليزاب صح التجوز وإن مل نسمع أهنم جتوزوا فيه املتفق 

) أي  أتى أمر اهللا فال تستعجلوه(  :مثل قوله تعاىل، كاألفعال فإهنا مشتقات من مصادرها ،املشتقاتاملجاز جيري يف : رابعا

  .سيأيت فعرب عن املستقبل باملايض لتحققه

 ) أي ما تر فعرب باالستفهام عن النفي. فهل تر هلم من باقية، مثل قوله تعاىل: ( املجاز جيري يف احلروف: خامسا

ألن األعالم وضعت للتمييز  ؛كفضل وحارثسواء أكانت مرجتلة كسعاد أم منقولة  ،املجاز ال جيري يف األعالم: سادسا

ض فإذا نقل وسمي به شخص مل يكن ذلك النقل من معناه احلقيقي إىل ، فمثال احلارث هو الذي حيرث األربني الذوات

ا.   معناه العلَمي جمازً

 هي: للمجاز عالمات يعرف هبا ا:بعسا

اتبادر غريه إىل الفهم لوال وجود القرينة -١ أنك رأيت احليوان املفرتس املعروف، فإذا  ،، فاملتبادر من قولك: رأيت أسدً

ا يرمي، فإن   ، بخالف احلقيقة فإهنا تتبادر إىل الفهم بال قرينة.يرمي قرينة عىل التجوزقلت رأيت أسدً

 ألنه ليس بحيوان ناهق. ،هو ليس بحامر عنه: صح أن تقول ،هو محار :، فإذا قلت عن بليدصحة نفيه -٢

  .صاحبهاط أي ) أي أهلها، ال يصح أن نقول واسأل البس واسألْ القرية، بخالف احلقيقة ففي ( عدم وجوب اإلطراد  -٣

، فلفظ األمر حقيقة يف القول، جماز يف الفعل، وقد مجعوا األول عىل أوامر إلرادة احلقيقة، مجعه بخالف مجع احلقيقة -٤

 ومجعوا الثاين عىل أمور إلرادة املجاز.

بخالف احلقيقة  لذل،بافلزم تقييده معناه املجازي ، كجناح الذل فاجلناح يقصد به التزام تقييد اللفظ الدال عليه -٥

 فاملشرتك مثل لفظ العني يقيد بالعني اجلارية وقد ال يقيد.

لو قيل لشخص: ماذا نطبخ لك ؟ فقال اطبخوا يل قميصا، أي خيطوا يل ، مثل املسمى اآلخر احلقيقيتوقفه عىل ذكر  -٦

صح أن نتجوز بالطبخ عن  ولوال ذكره ملا يف اجلملة، قميصا، فتجوز بالطبخ ملشاكلته للفظ احلقيقي الذي ذكر معه

  اخلياطة.

 واسأل القرية، فإن سؤال القرية مستحيل إذْ هي عبارة عن األبنية املجتمعة. :مثل ،إطالقه عىل املستحيل -٧

فَ بغريه، وليس املقصود أن ال بد من حتققه رِ كلها يف املجاز  افاملجاز يعرف بواحد من هذه األمور، إن مل يعرف هبذا عُ

 الواحد.
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 شرح النص ) (
 

لٍ وَ  كْ ةٍ  ،يكونُ بشَ فَ نًّ رَ ظاهِ  وصِ ا أَو ظَ لٍّ ةٍ، واعتبارِ ما يكونُ قطعً ، وكُ بَّبٍ بَبٍ ملُسَ ، وسَ ةٍ، وزيادةٍ، ونقصٍ رَ اوَ ةٍ، وجمُ ا، ومُضادَّ

لَّقٍ  لِّقٍ ملُتَعَ تَعَ ، ومُ ةِ.، والعكوسِ لبعضٍ وَّ  ، وما بالفعلِ عىل ما بالقُ

نَّهُ يكونُ يف اإل هِ لوال القرينةُ واألصحُّ أَ رِ غريِ فُ بتبادُ رَ عْ ، ويُ هِ عٌ يف نوعِ مْ طُ سَ َ رتَ هُ يُشْ نَّ أَ ، وَ ، سنادِ واملشتَقِّ واحلرفِ ال العلَمِ

هِ  فِ قُّ وَ هِ، وتَ ، والتزامِ تقييدِ ادِ، ومجعهِ عىل خالفِ مجعِ احلقيقةِ مِ لُزومِ االطِّرَ دَ ، وعَ يِ ةِ النَّفْ حَّ ، واإلط وصِ رِ ى اآلخَ القِ عىل املسمَّ

.  عىل املستحيلِ

 ....................................................................................................................... 

يكونُ  ( لٍ  املجاز من حيث العالقة ( )وَ كْ ةٍ كالفرس لصورته املنقوشة عىل جدار مثال (  أي باملشاهبة يف الشكل ) بشَ فَ وصِ

ةٍ  رَ لظهور الشجاعة دون البخر يف األسد، فالبخر  -وهو كريه رائحة الفم -) كاألسد للرجل الشجاع دون األبخر ظاهِ

ز فيها بإطالق األسد عىل الرجل األبخر، هذا وقضية عطف الصفة عىل  لألسد صفة غري ظاهرة لكل أحد فال يصح التجوّ

شرتاك يف صفة ظاهرة إما صفة معنوية كالشجاعة كام يف إطالق الشكل أهنا نوع آخر وليس كذلك فإن املشاهبة هي اال

شرتاك لشجاع أو صفة حمسوسة كالصورة والشكل كام يف إطالق األسد عىل املنقوش عىل اجلدار، فظهر أن االعىل ااألسد 

 ، ويسمىالبيانيني ، وما كانت العالقة فيه املشاهبة يسمى استعارة عنديف الشكل هو من قبيل االشرتاك يف الصفة الظاهرة

) يف املستقبل وذلك إما واعتبارِ ما يكونُ  ملخصا بترصف من حاشية العطار عىل اجلمع ( اهـجماز املشاهبة عند األصوليني 

ا  أن يكون ( نًّا) نحو إنك ميّت وإهنم ميتون ( قطعً ا، بخالف ما  أَو ظَ ) كاخلمر للعصري يف قوله تعاىل: إين أراين أعرصُ مخرً

 املستقبل احتامال مرجوحا أو مساويا فال جيوز كتسمية العبد حرا، أما اعتبار ما كان يف املايض فقد ذكره املصنف يكون يف

ةٍ  : واألصح أن يشرتط بقاء املشتق منه يف كون املشتق حقيقة (يف مبحث االشتقاق عند قوله ) كاملفازة للربية  ومُضادَّ

ةٍ  املهلكة ( رَ اوَ ) نحو ليس كمثله وزيادةٍ  ملاء املعروف تسمية له باسم ما حيمله من مجل أو نحوه (كالراوية لظرف ا)  وجمُ

وهو حمال والقصد  فيكون له تعاىل مثل كون املعنى ليس مثلَ مثلِ اهللاِ يشءٌ ييشء فالكاف زائدة وإال فهي بمعنى مثل ف

بَّ (  نحو واسأل القرية أي أهلها)  ونقصٍ باآلية نفي املثل (  بَبٍ ملُسَ ) نحو لألمري يد أي قدرة، فاليد سبب، والقدرة  بٍ وسَ

ا ( لٍّ لبعضٍ  مسبب، فذكر السبب وأريد به املسبب جمازً لِّقٍ  ) نحو جيعلون أصابعهم يف آذاهنم أي أناملهم ( وكُ تَعَ ) ومُ

لَّقٍ  بكرس الالم (  ( اخللق باملخلوق تعلقكنحو هذا خلق اهللا أي خملوقه وهذه تسمى عالقة التعلق  ) بفتح الالم ملُتَعَ

فالن يملك  :للثالثة األخرية أي مسبب لسبب كاملوت للمرض الشديد ألنه سبب له عادة، وبعض لكل نحو ) والعكوسِ 

نون واملعنى أي الفتنة بمعنى اجلرأس من الغنم ، ومتعلَّق بفتح الالم ملتعلِّق بكرسها نحو قوله تعاىل: بأيّكم املفتون،  ألف

ةِ  (هو بأيكم اجلنون ؟  وَّ نَّهُ ) كاملسكر للخمر (  وما بالفعلِ عىل ما بالقُ )  يكونُ يف اإلسنادِ  أي مطلق املجاز ( ) واألصحُّ أَ

، وقيل ال وجود للمجاز يف اإلسناد بل هو راجع إىل املجاز  :ويسمى املجاز اإلسنادي واملجاز العقيل نحو بنى األمري املدينةَ

يف املثال هو األمر به، أو يكون املقصود باألمري هم  بنىسند إليه، كأن يكون املقصود بيف الكلمة إما يف املسند وإما يف امل



٨٥ 
 

من املصدر كالفعل واسم الفاعل نحو وناد أصحاب اجلنة أي ينادي،  ) املشتَقِّ  ) األصح أن املجاز يكون يف ( و ( عامله

) و  ن املجاز يقع يف املصدر أوال ثم يشتق منه املشتق (املشتق إال بعد جريانه يف مصدره بمعنى أيف ال يكون املجاز  :وقيل

) أي ال يكون املجاز فيه  العلَمِ  ) يف (ال  أي ما تر ( .فهل تر هلم من باقية :نحو ) احلرفِ  األصح أن املجاز يكون يف (

هِ  ) األصح (وَ  يكون ( :عىل األصح، وقيل عٌ يف نوعِ مْ طُ سَ َ رتَ هُ يُشْ نَّ ز فال يتجوز يف نوع منه كالسبب ) أي نوع املجا أَ

يف كل نوع بل يكفي السامع يف نوع لصحة ال يشرتط سامع نوع العالقة  :للمسبب إال إذا سمع من العرب صورة منه، وقيل

  التجوز يف نوع آخر يشاكله فإذا سمعنا التجوز بالسبب عن املسبب جاز لنا أن نتجوز بعكسه أي باملسبب عن السبب

فُ ( رَ عْ هِ جاز ( امل )ويُ رِ غريِ  ) بخالف احلقيقة فإهنا تعرف بالتبادر إىل الفهم بال قرينة  لوال القرينةُ ) منه إىل الفهم ( بتبادُ

يِ ( ةِ النَّفْ حَّ مِ لُزومِ  عنه ( ريةللبليد هذا محار فإنه يصح نفي احلام :) للمعنى احلقيقي يف الواقع كام يف قولك وصِ دَ وعَ

ادِ  أي أهلها وال يقال واسأل البساط أي أهله، ولكن  .واسأل القرية :كام يف ي يدل عىل املعنى املجازييف اللفظ الذ )االطِّرَ

 ال آحادها هنا إشكال ذكره العالمة العطار يف حاشيته عىل اجلمع وهو أهنم رصحوا بأن املعترب يف العالقة املجازية نوعها

) أي مجع اللفظ الدال ومجعهِ  ( ؟!ه، واسأل السيارة أي صاحبهااسأل البساط أي أهل :فحينئذ مل ال جيوز االطراد ونقول

ا جيمع عىل أمور بخالفه بمعنى القول حقيقة )  مجعِ احلقيقةِ  ) صيغة (عىل خالفِ  عىل املجاز ( كاألمر بمعنى الفعل جمازً

هِ  فيجمع عىل أوامر ( انب بخالف املشرتك من احلقيقة كجناح الذل أي لني اجل ) أي اللفظ الدال عىل املجاز والتزامِ تقييدِ

هِ  فإنه يقيد من غري التزام كالعني اجلارية ( فِ قُّ وَ رِ  ) يف إطالق اللفظ عليه ( وتَ ى اآلخَ احلقيقي ويسمى هذا يف  ) عىل املسمَّ

اهم علم البديع باملشاكلة وهي التعبري عن اليشء بلفظ غريه لوقوعه يف صحبته حتقيقا نحو: ومكروا ومكر اهللا، أي جاز

عىل مكرهم، أو تقديرا نحو: أفأمنوا مكر اهللا، أي جمازاته هلم عىل مكرهم إذْ التقدير أفأمنوا حني مكروا مكر اهللا، فإطالق 

املكر عىل املجازاة عىل املكر جماز متوقف عىل وجود املكر احلقيقي معه حتقيقا أو تقديرا، كذا مثل أهل األصول، واملثال 

اقيم رمحه اهللا يف إعالم املوقعني: اإلمام ابن المنتقد قال  ا واستهزاء وخداعً ا وكيدً من باب  وقد قيل: إن تسمية ذلك مكرً

: بل تسمية ذلك حقيقة عىل بابه؛ فإن املكر: إيصال الرش إىل الغري بطريق -وهو أصوب -االستعارة وجماز املقابلة، وقيل 

ن ال يستحقه، وحسن وهو إيصاله إىل مستحقه ملال ذلك خفي، وكذلك الكيد واملخادعة، ولكنه نوعان: قبيح وهو إيص

اهـ باختصار، فإن  منه وحكمة عليه عدالً عقوبة له، فاألول مذموم والثاين ممدوح، والرب إنام يفعل من ذلك ما حيمد 

 فهل يوصف اهللا باملكر؟ قلنا: يوصف به مقيدا ال مطلقا فيقال: هو يمكر بمن يمكر بأوليائه. :قيل

بنية املجتمعة، وإنام ل عليها مستحيل ألهنا األؤوق املسفاطال .واسأل القرية :) نحو عىل املستحيلِ  ) للفظ ( واإلطالقِ ( 

 املسؤول أهلها.
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 مباحث الكتاب -الثاني والعشرونالدرس 
 

َُعرَّب
  الكناية والتعريض -مسائل متفرقة يف احلقيقة واجملاز -امل

 

بُ  رَّ ع يبّ عر لفظٌ غريُ هو:  أوال: املُعَ ضِ بعد تغيري ما ال ينطبق  يف غري لغتهم له استعملته العرب يف كالمها يف املعنى الذي وُ

 عىل قواعدهم وحروفهم.

ال خيفى أننا اليوم نستعمل ألفاظا كثرية من اإلنجليزية وغريها، وكذلك احلال مع العرب األوائل ربام استعلموا كلامت ف

ب نحو الفَ لوا فيها قليالهي غري عربية األصل وعدّ  ُ  لكي تتالئم مع قانون لغتهم وهذا هو املعرّ  .نفيس حلجروز اسم ريْ

ب يف القرآن الكريم  يوجد فيه نحو لفظة املشكاة فهي حبشية  :فقال فريق من العلامءوقد اختلف العلامء يف وقوع املعرّ

يل فهي فارسية، والقسطاس وهي رومية، وقال األكثرون مل يق :وقيل ع املعرب يف القرآن الكريم ألن اهللا هندية، والسجّ

) وأجابوا عن تلك األلفاظ بأهنا مما اتفقت فيه اللغات، وتكون تلك األلفاظ نظري التنور  إنّا أنزلناه قرآنا عربياتعاىل قال: ( 

 والصابون ونحومها مما استعملت يف أكثر من لغة فهي عربية للعرب وغري عربية لغريهم.  

إذْ ال بد عند التحدث عن األشخاص واألماكن من ذكر  اتفاقا الم فإهنا واقعة يف القرآن الكريمواخلالف يف غري األع

 وإسامعيل وموسى.أسامئها كإبراهيم 

وقد يكون نفس ، رجل الشجاعكاألسد لل أو جماز فقطكاألسد للحيوان املفرتس،  اللفظ املستعمل إما حقيقة فقطثانيا: 

ا باعتبارين للفظا ملعنى عام ثم خيصه الرشع أو العرف بنوع من ذلك العام،  يف اللغة، كأن يكون موضوعا حقيقة وجمازً

ه الرشع باإلمساك املخصوص يف الوقت املخصوص، فالصوم  إذا استعمل يف كالصوم فإنه لغة مطلق اإلمساك، ثم خصّ

، از لغوي حقيقة رشعيةجمفهو ، وإذا استعمل يف اإلمساك املخصوص حقيقة لغوية جماز رشعيفهو مطلق اإلمساك 

ها العرفاألرض،  وكالدابة فإهنا لغة لكل ما يدب عىل ذوات األربع، فاستعامهلا يف معناها العام حقيقة ب العام ثم خصّ

    واستعامهلا يف معناها اخلاص حقيقة عرفية جماز لغوي. ،جماز عريفلغوية 

إال  تعمل فيام وضع له أوال، وال جمازلفظ هو حقيقة إال إذا اس ال يقال عىل إذْ  واللفظ قبل االستعامل ليس حقيقة وال جمازا

  فإذا انتفى انتفيا. ،إذا استعمل فيام وضع له ثانيا، فاالستعامل قيد مأخوذ يف تعريفيهام

ورد يف  وإذا ،، فإذا ورد لفظٌ يف كالم أهل اللغة محل عىل املعنى اللغوي ألنه عرفهالكالم حيمل عىل عرف املتكلم دائام ثالثا:

ِلَ عىل املعنى الرشعي؛ ألنه عرفه، فإذا مل  العرف العام أو اخلاص محل عىل املعنى العريف ألنه عرفه، وإذا ورد يف الرشع محُ

يكن لذلك اللفظ معنى رشعي محل عىل املعنى العريف؛ ألنه الذي تعارف الناس عليه، فإن مل يكن  له معنى رشعي وال 

 .عريف محل عىل املعنى اللغوي

لكن إذا كان املجاز راجحا استعامله وتعارض مع ، يؤخذ باحلقيقة ألهنا هي األصل إذا تعارض املجاز واحلقيقةرابعا: 

احلقيقة املرجوحة وذلك بأن يكون الغالب يف استعامل اللفظ هو املجاز فهل نقدم احلقيقة نظرا ألهنا األصل، أو نقدم 
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فال حيمل  مها متساويان :قدم احلقيقة، وقيل يقدم املجاز، وقيلت :؟ أقوال، فقيلاز نظرا ألنه هو الغالب يف االستعاململجا

، فالرشب حقيقته هو الكرع بالفم عىل أحدمها إال بقرينة، ومثلوا لذلك: بام لو حلف شخص ال يرشب من هذا النهر

منه، فلو اغرتف فرشب، فقيل: ال فيرشب  كاإلناء الغالب أن يغرتف بيشءاملجاز ، ولكن كثري من الرعاءيفعل كام  مبارشة

ال حينث  :حينث ألن هذا هو الغالب يف االستعامل، وقيل :حينث ألنه مل يرشب محال للرشب عىل معناه احلقيقي، وقيل

  فإن فعلهام معا حنث يقينا. بواحد منهام

ن هذه النخلة، فاملعنى يأكل م ، مثاله: أن حيلف شخص الأما إذا كانت احلقيقة مهجورة فاألخذ باملجاز متفق عليه

احلقيقي هو أن يأكل من جذعها أو سعفها، ولكن هذا املعنى مهجور واملفهوم هو األكل من مترها فلو أكل من سعفها 

 مثال فال حينث، بخالف ما لو أكل من مترها.

مستند ز أن يكون حيتمل احلقيقة واملجاز يصلح بحمله عىل املجا وكان هنالك نص رشعيثبت حكم باإلمجاع إذا  خامسا:

 . يدل ذلك عىل أن املراد من النص الرشعي هو ذلك املعنى املجازي بل يبقى اللفظ عىل حقيقتهذلك اإلمجاع فال 

موا أو المستم النساءَ . .للامء، وقال اهللا تعاىل: ( مثال: ثبت باإلمجاع وجوب التيمم عىل اجلنب الفاقد   ) فلم جتدوا ماءً فتيمّ

معناها املجازي وهو هو فإذا قلنا: إن املالمسة الواردة يف اآلية املقصود هبا  اجلسّ باليد، جماز يف اجلامع، واملالمسة حقيقة يف

 .لإلمجاع املذكور، وال تبقى دالة عىل اجلس باليد فال يستدل هبا عىل نقض الوضوء بذلك ااجلامع، تكون اآلية مستندً 

ازه جلواز أن يكون مستند اإلمجاع املذكور مل ينقل إلينا اكتفاءً باإلمجاع إن ذلك ال يستلزم محل النص عىل جم: وإذا قلنا 

 .عىل هذا تبقى اآلية دليالً عىل نقض الوضوء باملالمسة أي تبقى املالمسة عىل معناها احلقيقيفوليس تلك اآلية، 

محال للفظ عىل كام قال اإلمام الشافعي  ثم إذا قامت قرينة عىل أن املالمسة يف اآلية يراد هبا معناها احلقيقي واملجازي معا

س باليد، وإن مل تقم قرينة فإن اآلية أهنا مستند نقض الوضوء باجلحقيقته وجمازه فحينئذ تكون اآلية مستند اإلمجاع كام 

 تبقى عىل حقيقتها.

لُ النِّجادِ، أي طويلٌ القامة، مثل قولك: زيدٌ طوي ،املستعمل يف معناه احلقيقي لينتقل منه إىل الزمه لفظالالكناية:  سادسا:

اد فطويل النج ، فإذا كان النجاد طويال فيلزم منه أن صاحبه طويل،يعلق هبا السيف وتلبسالسيف التي  ئلوالنجاد محا

 يف معناه احلقيقي وهو طول محالة السيف لكن ال لذاته بل ألجل أن ينتقل منه إىل الزمه وهو طول صاحبه. مستعمل

إن  :زيدٌ طويل النِّجادِ، وقيل :وغري رصحية نحو ،زيدٌ طويلٌ  :الكناية من احلقيقة، واحلقيقة رصحية نحو هذا واملشهور أن

 إن الكناية قسم ثالث فال هي حقيقة وال هي جماز. :الكناية من املجاز، وقيل

ا:  : سابعً علمتَ منه عقوق  ملنقولك  مثل ،لفظٌ مستعمل يف معناه ليشار به إىل معنى آخر يفهم من السياقالتعريضُ

ض به، فقولك إنني بار بوالدي يفيد يف اللغة معناه املوضوع له وهو أنك حتسن إىل  ، تريد أن تعرّ الوالدين: إنني بارّ بوالديّ

والديك ولكن ذكره يف ذلك املقام لإلشارة والتلويح به إىل أن صاحبك ليس ببار بوالديه، فاملعنى التعرييض مل يستفد من 

 هو احلال يف الكناية بل فهم من سياق الكالم وقرائن األحوال. اللفظ كام
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 ( شرح النص )
 

 : ةٌ عَ لهُ يف غريِ لغتِهِ مسأَلَ ضِ لَمٍ استعملتْهُ العربُ فيام وُ : لفظٌ غريُ عَ بُ رَّ .املُعَ نَّهُ ليسَ يف القرآنِ ، واألَصحُّ أَ   مْ

: اللفظُ حقيقةٌ أَو ةٌ ،أَو  جمازٌ  مسأَلَ ، ثُمَّ نومها م مها باعتبارينِ فِ املخاطِ  تفيانِ قبلَ االستعاملِ رْ ، ففي هوَ حممولٌ عىل عُ بِ

ا يَ ةٌ تساوَ حٌ وحقيقةٌ مرجوحَ ، واألَصحُّ أَنه إذا تعارضَ جمازٌ راجِ يُّ يف األصحِّ وِ ، فاللغَ ُّ ريفِ ، فالعُ يُّ عِ ْ عِ الرشَّ ْ بُوتَ الرشَّ أَنَّ ثُ ، وَ

طابٍ  نْ خِ ا مِ مٍ يمكِنُ كونُهُ مرادً . حكْ تِهِ طابُ عىل حقيقَ هُ املرادُ منهُ فيبقى اخلِ نَّ ا ال يدلُّ عىل أَ كِنْ جمازً  لَ

ا للتلويحِ بغريِ  ، أَو مطلقً ةٌ فهي حقيقةٌ هِ فكِنايَ مِ لَ يف معناهُ احلقيقيِّ لالنتقالِ إىل الزِ مِ : اللفظُ إِنْ استُعْ ةٌ أَلَ يضٌ مسَ رِ معناهُ فتَعْ

.  فهوَ حقيقةٌ وجمازٌ وكِنايةٌ

..... .................................................................................................................. 

لَمٍ  ( : لفظٌ غريُ عَ بُ رَّ ةٌ املُعَ احرتز به عن العلم األعجمي الذي استعملته العرب نحو إبراهيم وإسامعيل فهو ال  )مسأَلَ

با، مْ ) أي يف معنى (  استعملتْهُ العربُ فيام معربا وهو أقرب ( يسمى :وقيل يسمى معرّ عَ لهُ يف غريِ لغتِهِ ضِ قيد احرتز به )  وُ

هُ  عن احلقيقة واملجاز فإن كال منهام استعملته العرب فيام وضع له يف لغتهم ( نَّ ب (  واألَصحُّ أَ يف ) واقعا ( ليسَ ) أي املعرّ

ا أنزلنا قرآنا عربيا،) وإال الشتمل عىل غري عريب  القرآنِ  إنه فيه كاستربق كلمة  :وقيل فال يكون كله عربيا وقد قال تعاىل: إنّ

فارسية للديباج الغليظ وهو نوع من أنواع احلرير، والقسطاس كلمة رومية للميزان، وأجيب بأن هذه األلفاظ ونحوها 

ةٌ اللفظُ  اتفق فيها لغة العرب ولغة غريهم ( فقط كاألسد للحيوان املفرتس ) حقيقةٌ  نى إما () املستعمل يف معمسأَلَ

) أي بوضعني لواضعني كأن وضع  باعتبارينِ ) حقيقة وجماز ( أَو مها كاألسد للرجل الشجاع (  ) فقطجمازٌ  أَو ( املعروف

ه الرشع أو العرف العام أو العرف اخلاص بنوع منه، كالصوم وضع يف اللغة ملطلق اإلمسا ك، ثم لغة ملعنى عام ثم خصّ

ه الرشع باإلمساك املعروف، وكالدابة وضعت يف اللغة لكل ما يدب عىل األرض ثم خصها العرف العام بذوات  خصّ

ه أهل النحو باالسم املعروف، ويمتنع أن يكون اللفظ حقيقة  ن فعل شيئااألربع، وكالفاعل وضع يف اللغة لكل مَ  ثم خصّ

ا باعتبار واحد للتنايف بني الوضع أوال قبلَ ) عن اللفظ ( تفيانِ نم) أي احلقيقة واملجاز ( ومها  والوضع ثانيا ( وجمازً

فِ ( ) أي اللفظ ثُمَّ هوَ  ) ألن االستعامل مأخوذ يف حدّ احلقيقة واملجاز فإذا انتفى انتفيا ( االستعاملِ  رْ حممولٌ عىل عُ

عِ  ) خطاب ( ففيأي عىل اصطالحه ووضعه (  ) بِ املخاطِ  ْ ، ل عليه هو املعنى ( ) الذي حيمالرشَّ ُّ ريفِ ، فالعُ يُّ عِ ْ الرشَّ

يُّ يف األصحِّ  وِ الرشعي يف حالة اإلثبات أما يف حالة النهي فالذي حيمل عليه الذي حيمل عليه هو املعنى  :) وقيل فاللغَ

يوم كذا، فعىل ال تصم  :فإذا قيل، عند اإلمام الغزايليصري اللفظ جممال و عند اإلمام اآلمدي، اللفظ هو املعنى اللغوي

د الغزايل يكون نمساك، وعمطلق اإلاللغوي الذي هو عنى املاألصح حيمل الصوم عىل معناه الرشعي، وعند اآلمدي عىل 

ةٌ  اللفظ جممال حيتاج إىل بيان ( حٌ وحقيقةٌ مرجوحَ ) بأن كان استعامل املجاز هو الغالب واألَصحُّ أَنه إذا تعارضَ جمازٌ راجِ

اتسيف االستعامل (  يَ ) فال يقدم أحدمها عىل اآلخر بل حيتاج إىل قرينة، وذلك لرجحان كل منهام من وجه فإن احلقيقة  اوَ

فيتعادالن رجحت بحسب األصل وضعفت بقلة االستعامل، ورجح املجاز لغلبة االستعامل وضعف ألنه خالف األصل، 
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مٍ  صح () األوَ  ( يقدم املجاز الراجح :يقدم احلقيقة املرجوحة، وقيل :وقيل بُوتَ حكْ هُ  ) باإلمجاع (أَنَّ ثُ  ) أييمكِنُ كونُ

طابٍ  ( احلكم نْ خِ ا مِ ا  ) له حقيقة وجماز (مرادً كِنْ جمازً ) أي لكن اخلطاب إنام يدل عىل حكم اإلمجاع إذا محل عىل املعنى لَ

هُ  ) ذلك الثبوت (ال يدلُّ املجازي دون احلقيقي (  نَّ فيبقى  ) أي من اخلطاب (املرادُ منهُ  و () أي احلكم املذكور هعىل أَ

تِهِ  طابُ عىل حقيقَ ) لعدم وجود الصارف عنه، وقال مجاعة: إنه يدل عليه فال يبقى اخلطاب عىل حقيقته ألنه مل يظهر  اخلِ

النساء فلم  أو المستم :وجوب التيمم عىل املجامع الفاقد للامء امجاعا يمكن كونه مرادا من آية :لالمجاع مستند غريه، مثاله

بحمل املالمسة عىل املعنى املجازي ألهنا حقيقة يف اجلس باليد جماز يف اجلامع، فقالوا املراد من املالمسة  .جتدوا ماءً فتيمموا

، فال تدل اآلية عىل أن اللمس ينقض الوضوء، قلنا: هو اجلامع فتكون اآلية مستند اإلمجاع إذْ ال مستند غريها وإال لذكر

ةٌ  ن املستند غريها واستغنى عن ذكره بذكر اإلمجاع فاللمس فيها عىل حقيقته فتدل عىل نقضه الوضوء (جيوز أن يكو لَ أَ مسَ

لَ يف معناهُ احلقيقيِّ  مِ هِ ف ) منه (لالنتقالِ ) ال لذاته بل ( اللفظُ إِنْ استُعْ مِ ةٌ  ) هو (ـ إىل الزِ ا  )كِنايَ نحو زيدٌ طويلُ النِّجادِ مرادً

) استعمل اللفظ يف معناه أَو  واسطة بينهام ( :جماز، وقيل :غري رصحية، وقيل ) حقيقةٌ  ) أي الكناية (فهي مة ( به طويل القا

ا (  ـ ) أي اإلشارة ( للتلويحِ  ( ) أي احلقيقي واملجازي والكنائيمطلقً يضٌ ) هو ( بغريِ معناهُ فَ رِ عْ ) فالتعريض هو اللفظ تَ

حقيقةٌ وجمازٌ  ) أي التعريض ثالثة أقسام (فهوَ جازي أو الكنائي للتلويح به بغري معناه ( املستعمل يف معناه احلقيقي أو امل

وحاصله أنه يوجد عندنا يف التعريض شيئان: املعنى األصيل املوضوع له اللفظ، واملعنى التعرييض املراد اإلشارة  ) وكِنايةٌ 

، فهذا القول حقيقة أما املعنى  إين بارّ : حقيقة رصحية نحو إليه، واملعنى األصيل قد يكون بوالدي، للتعريض بعاقّ

ا كقولك: إينفاده سياق الكأالتعرييض فال يوصف بحقيقة وال جماز ألنه مل يفده اللفظ وإنام  أخفض  الم، وقد يكون جمازً

، وقد يكون أيضا ، فهذا القول جماز واملعنى التعرييض ال يوصف بحقيقة وال جمازأيضا جناح الذل لوالديّ للتعريض بعاقّ 

أمسح الرتاب عن أقدام والديّ للتعريض بعاق أيضا، فهذا القول كناية عن الرب، أما املعنى التعرييض  كناية كقولك: إين

 فافهم. أيضا فال يوصف بكونه حقيقة أو جمازا أو كناية
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 مباحث الكتاب -الثالث والعشرونالدرس 
 

 احلروف
 

نْ : األول ا، وتكتب بالنون، وتك: إذَ يكون جوابا ؛ ألن الكالم الذي تدخله حرف جواب وجزاءوهي تب باأللف إذً

، كان قولك هذا جوابا لقول ذلك  كَ نْ أُكرمَ ، فقلتَ له: إِذَ كَ دُ وجزاءً ملضمون كالم آخر، فإذا قال لك شخص: سأساعِ

، إذن الشخص، وجزاءً لوعده باملساعدة، وكون (  ومل يذكر هل هي للجواب واجلزاء ) للجواب واجلزاء هو ما قاله سيبويهِ

بِنيُ  لَوْ : هي هلام دائام، وقال أبو عيل الفاريس: هي لذلك غالبا، وقد تتمحض للجواب كام لو قال لك دائام، فقال أبو عيل الشَّ

ا، كانَ ذلك جوابا ال جزاء فيه. ، فقلتَ له: إذن أَظُنُّكَ صادِقً  شخص: أحبُّكَ

 وترد ملعان:إِنْ : الثاين

غفرْ هلم ما قدْ سلفَ كام يف قوله تعاىل: (  طالرش -١ وا يُ  .) إِنْ ينتهُ

روركام يف قوله تعاىل: (  النفي -٢  ) أي ما. إنِ الكافرونَ إال يف غُ

.وهي التي تكون زائدة، وأكثر زيادهتا بعد ما النافية، مثل: ما  التوكيد -٣ ، أي ما زيدٌ قائمٌ  إنْ زيدٌ قائمٌ

 د ملعان:ة وترأَوْ العاطف: الثالث

ا أو بعضَ يومٍ ، مثل: ( الشك من املتكلم -١  ). قالوا لبثنا يومً

ا مثل: (  ،اإلهبام عىل السامع -٢ نا ليالً أَو هنارً رُ  راد إخفاءه عىل السامع.أ) أي أن املتكلم يعلم الزمن املعني ولكن أَتاها أَمْ

ا أو اختَها. التخيري  -٣ ج هندً  إذا وقعت بعد طلب، مثل: تزوّ

.. لنفيس تُقاها أو عليها  أي تكون كالواو، كام يف قول توبةَ  مطلق اجلمع -٤ : وقدْ زعمتْ ليىل بأين فاجرٌ ِ ريِّ بنِ احلُمَ

 فجورها، أي و عليها فجورها.

.للتقسيم -٥  ، مثل: الكلمة اسمٌ أو فعلٌ أو حرفٌ

نَّكَ أَو تقضيَني حقي، أي إىل أن تقضيني.بمعنى إىل -٦  ، مثل: ألَلزمَ

، مثل: (  االرضاب -٧  ) أي بل يزيدون. وأرسلناه إىل مائةِ ألفٍ أو يزيدونَ كبَلْ

 ، وتأيت عىل وجهني:أَيْ : الرابع

.للتفسري -١ ، أي ذهبٌ دٌ جَ سْ  ، تقول: عندي عَ

. ، مثل:نداء البعيدل -٢ نَيَّ قمْ بواجبِكَ    أَيْ بُ

 وترد ملعان:، أَيٌّ  :اخلامس

. مثل: أَيُّ خريٍ تفعلْهُ ، الرشط -١ كَ   ينفعْ

ها( ، مثل: االستفهام -٢  ).؟ أَيُّكمْ يأتيني بعرشِ
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مْ أَشدُّ ، مثل: موصولة -٣ ةٍ أَهيُّ يعَ نْ كلِّ شِ نَّ مِ عَ نَنْزِ مَّ لَ  .أشدُّ  و) أي الذي ه ( ثُ

، أي كامل يف صفات الرجولية.رمثل: مر، دالة عىل معنى الكامل -٤    تُ برجلٍ أيِّ رجلٍ

لَة لنداء ما فيهو -٥ ، قولنا: وصلة: أي وسيلة ألنه ال جيوز اجلمع بني يا وأل عىل أل صْ ا الناسُ ، يا أهيّ ا الرجلُ ، مثل: يا أهيّ

، واهلاء حرف للتنبيه.  التوايل فتوصل لذلك بأيّ

 :وتكون اسام وفعال عىل ما ييل، إِذْ : السادس

فروافق( ، كام يف قوله تعاىل: ، وهذا هو الغالب فيهاظرف زمان للاميض تقع -١ هُ الذينَ كَ هُ اهللاُ إذْ أَخرجَ َ وقت أي )  دْ نَرصَ

 هم له.جاخرإ

  وقتَ كونكم قليال.أي اذكروا  ) واذكروا إذْ كنتم قليالً فكثّركم، كام يف قوله تعاىل: ( تقع مفعوال به -٢

يف حمل نصب عىل البدلية من نعمة، ) فإذْ  اذكروا نعمةَ اهللاِ عليكم إذْ جعلَ فيكم أنبياءَ مثل: (  ،تقع بدال من املفعول به -٣

 أي اذكروا النعمة التي هي اجلعل املذكور.

نا بعدَ إذْ هديتَنا مثل: (  ،تقع مضافا إليه -٤ غْ قلوبَ زِ نا ال تُ    فبعدُ مضاف، وإذْ يف حمل جر مضاف إليه. )ربَّ

 وقت تكون األغالل، وذلك يوم القيامة. أي)  قِهمْ فسوفَ يعلمونَ إذْ األغاللُ يف أعنا، مثل: ( تقع ظرفا للمستقبل -٥ 

تِه.ترد حرفا للتعليل -٦  ، مثل: رضبتُ الغالمَ إذْ أساءَ أي إلساءَ

.ترد حرفا للمفاجأة -٧  ، وهي الواقعة بعد بينام أو بينا، تقول: بينام أو بينا أنا واقفٌ إذْ هجمَ أسدٌ

 وترد عىل وجهني: ،إذا: السابع

، وهي يف هذا املعنى حرف. وتقع بني مجلتني ،للمفاجأة -١  ثانيتهام اسمية، مثل: خرجتُ فإذا املطرُ نازلٌ

)، وقد ال تتضمن معنى الرشط بل  إذا جاءَ نرصُ اهللاِ والفتحُ ، مثل: ( ظرف للمستقبل متضمن معنى الرشط غالبا -٢

 تتمحض للظرفية نحو آتيكَ إذا انتصفَ النهارُ أي وقت انتصافه.

) ويدل عىل أهنا للاميض أهنا  وا إليهاضُّ وإذا رأوا جتارةً أو هلوا انفيض فنادر، قالوا ومنه قوله تعاىل: ( أما جميئها للزمان املا

 نزلت بعد الرؤية واالنفضاض.

، واملعنى اقسم بالليل حال ) فإن الغشيان مقارن لليل، وال رشط هناوالليل إذا يغشى وكذلك ندر جميئها للحال نحو ( 

 كونه وقت الغشيان.

 



٩٢ 
 

 ( شرح النص )
 

 الحروفُ 
نْ للجوابِ واجلزاءِ  ، وقيلَ غالبًا، وإنْ للرشطِ و إذَ ، لنفيِ لقيلَ دائامً وأَوْ للشكِّ ولإلهبامِ وللتخيريِ وملطلقِ اجلمعِ  وللتوكيدِ

، ، وبالتشديدِ  وللتقسيمِ وبمعنى إىل ولإلرضابِ للرشطِ  وأَيْ بالفتحِ والتخفيفِ للتفسريِ ولنداءِ البعيدِ يف األصحِّ

ةً عىل كاملٍ ووولالستفهامِ  لَةً موصولةً ودالّ صْ ا ومفعوالً به وبَ  وُ ، وإِذْ للاميض ظرفً ا إليها اسمُ لنداءِ ما فيهِ أَلْ نْهُ ومضافً الً مِ  دَ

، وكذا للمستق ، وللبزمانٍ ا يف األَصحِّ فاجأَةِ حرفً ، وإِذا للمُ حِّ أَةِ كذلكَ يف األَصَ فاجَ ا وللمُ ا لِ وللتعليلِ حرفً مستقبلِ ظرفً

ضَ  ا.مُ نَةً معنى الرشطِ غالبًا وللاميض واحلالِ نادرً    مَّ

 ....................................................................................................................... 

بَان رمحه اهللا يف رشحه عىل مجع اجلوامع: جرت عادة بعض األصوليني أن يبحثوا يف  قال الشيخ العالمة عبد الكريم الدَّ

احلروف واألسامء التي ترد يف األدلة كثريا، وعىل قدر ما يتعلق بذلك، ومل يستقصوا يف رسدها وال يف معانيها؛ ألن لذلك 

ا فقد أكثر منه -صاحب اجلمع -علامً خاصا به. وقد بحث ابن احلاجب يف الواو العاطفة دون غريها. أما املصنف

واستقىص معاين بعضها مما ال يالئم مثل خمترصه. وأورد مع احلروف بعض األسامء وأطلق احلروف عىل الكل تغليبا 

نْ  ) أي هذا مبحث احلروف التي حيتاج الفقيه إىل معرفة معانيها، أَحدها (احلروفُ  للحروف. اهـ ( من نواصب  ) إذَ

، وقيلَ املضارع (  ، فقد  غالبًاللجوابِ واجلزاءِ قيلَ دائامً كَ نْ أُكرمَ : إذَ كَ ) وقد تتمحض للجواب، فإذا قلت ملن قال أزورُ

نْ أُصَ  أجبته وجعلت إكرامك له جزاءً  : إذَ بُّكَ ، فقد أجبته فقط لزيارته أي إن زرتني أكرمتك، وإذا قلتَ ملن قالَ أُحِ قُكَ دِّ

) إنْ للرشط  ( الثاين )و  ء استقباله املشرتط يف نصبه (عىل القول الثاين القائل بأهنا للغالب، واملضارع حينئذ يرفع النتفا

غفرْ هلم ما قد سلف ( )  وللتوكيدِ نحو إنْ أَردنا إال احلسنى أي ما ( ) لنفيِ لو وهو تعليق أمر عىل آخر نحو: إِنْ ينتهوا يُ

ا ( ، وما إِنْ رأيتُ زيدً من املتكلم نحو: )  للشكِّ  وف العطف () من حر أَوْ  ( الثالث )و  وهي الزائدة نحو: ما إنْ زيدٌ قائمٌ

ا أو بعض يوم ( ) بني املتعاطفني سواء امتنع وللتخيريِ  عىل السامع نحو: أتاها أمرنا ليال أو هنارا ( )ولإلهبامِ  قالوا لبثنا يومً

، وقرص  ادَ ا، أَم جازَ نحو: جالسْ العلامءَ أو الزهّ ابن مالك وغريه التخيري عىل اجلمع بينهام نحو: خذْ من مايل درمها أو دينارً

ها، ) وملطلقِ اجلمعِ   باإلباحة (يناألول وسموا الثا .. لنفيس تقاها أَو عليها فجورُ تْ ليىل بأينّ فاجرٌ كالواو نحو: وقدْ زعمَ

) فينصب بعدها املضارع بأن مضمرة نحو وبمعنى إىل  ) نحو: الكلمة اسمٌ أو فعلٌ أو حرفٌ (وللتقسيمِ أي وعليها ( 

يأل ) كبل نحو: وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون، أي بل  ولإلرضابِ ، أي إىل إن تقضينيه ( لزمنّك أو تقضيَني حقّ

يزيدون أخرب عنهم أوال بأهنم مائة ألف نظرا لغلط الناس مع علمه تعاىل بأهنم يزيدون عليها، ثم أخرب عنهم ثانيا بأهنم 

أَوْ للمعاين املذكورات هو مذهب املتأخرين، وأما مذهب  ما ذكر من أنّ يزيدون نظرا للواقع ضاربا عن غلط الناس، و

) و  املتقدمني فهي ألحد الشيئني أو األشياء وغريه إنام يفهم بالقرائن، وقال ابن هشام والسعد التفتازاين إنه التحقيق (

 :نحو تفسري مفرد بمفرد) إما للتفسريِ (  ) أي فتح اهلمزة وختفيف الياء أي عدم تشديدها  والتخفيفِ أَيْ بالفتحِ الرابع ( 
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، وإعرابه بدل أو عطف بيان، دٌ أي ذهبٌ جَ ،  رف أي أنتَ وترمينني بالطنحو: تفسري مجلة بجملة  أو عندي عسْ مذنبٌ

، فإن نودي هبا  :) نحوولنداءِ البعيدِ لسبب رميها بالطرف ونظرها إليه نظرة غضب (  فأنت مذنب تفسري أَيْ زيدُ أقبلْ

ا ( الق (  بالفتح للهمزة و ) اخلامس أيو  لنداء املتوسط ( :هي لنداء القريب، وقيل :) وقيل يف األصحِّ ريب كان جمازً

 و(  نحو: أَيّكم زادته هذه إيامنا) ولالستفهامِ نحو: أيام األجلنيِ قضيتُ فال عدوانَ عيلّ ( ) للرشطِ  ( اسم ) للياءبالتشديدِ 

ةً عىل كاملٍ  ( أي الذي هو أشد .لننزعنّ من كل شيعة أهيم أشدُّ  :لذي نحو) بمعنى اموصولةً ) تأيت (  ) بأن تأيت صفة ودالّ

، أي كامل يف  ، أي كامال  صفات الرجولية، ومررتُ بزيدٍ أيَّ لنكرة أو حاال من معرفة نحو: مررتُ برجلٍ أيِّ رجلٍ رجلٍ

ةً و يف صفات الرجولية ( لَ صْ ا الرسولُ  :) نحو أَلْ  لنداءِ ما فيهِ  ) أي وسيلة (وُ أما إِي بالكرس فحرف جواب بمعنى  .يا أهيّ

) السادس ( و  تركت لقلة احتياج الفقيه إليها (و .ويستنبئونكَ أحقّ هو قل إِي وريبّ  :نعم وال جياب هبا إال مع القسم نحو

ا ) اسم ( إِذْ  هُ اهللا إذْ أخرجه الذين كفقد ) وهو الغالب نحو: للاميض ظرفً َ ) ومفعوالً به فروا، أي وقت إخراجهم له ( نَرصَ

نْهُ نحو واذكروا إذْ كنتم قليال فكثّركم، أي اذكروا وقت كونكم قليال (  الً مِ ) من املفعول به نحو اذكروا نعمة اهللا وبَدَ

، أي اذكروا النعمةَ التي هي اجلعل املذكور (  ا إليها اسمُ عليكم إذْ جعلَ فيكم أنبياءَ وكذا يومئذٍ ( حو ) ن زمانٍ  ومضافً

ليست للمستقبل واستعامهلا يف هذه  :وقيل .ظرفا يف األصح نحو: فسوفَ يعلمونَ إذْ األغاللُ يف أعناقهم ) لِ بللمستق

ا اهللا (  أتى أمرُ  :اآلية لتحقق وقوعه كاملايض يف قوله تعاىل ا إذْ ) وللتعليلِ حرفً يف األصح كالم التعليل، نحو رضبتُ زيدً

ا إذْ أساءَ هي ظرف بمعنى وقت والتعليل مستفاد من قوة الكالم ففي  :، وقيلءتهأساءَ أي إلسا التقدير  قولنا رضبت زيدً

أَةِ (  وقت إساءته فاجَ يف  ) أي حرفا (كذلكَ ( نحو: بينا أو بينام أنا واقف إذْ جاءَ زيدٌ بأن يكون بعد بينا أو بينام ) وللمُ

حِّ  فاجأَةِ ) السابع ( و  زمان (ظرف  :، وقيلظرف مكان :وقيل)  األَصَ ا هام اسمية ( يتبأن تكون بني مجلتني ثان) إِذا للمُ حرفً

ظرف مكان،  :ألن املفاجأة معنى من املعاين كاالستفهام والنفي واألصل فيها أن تؤد باحلروف، وقيل ) يف األَصحِّ 

مَّ ظرف زمان، نحو: خرجتُ فإذا زيدٌ واقفٌ (  :وقيل ضَ ا مُ ) فيجاب بام جياب به نَةً معنى الرشطِ غالبًا وللمستقبلِ ظرفً

إذا امحّر البرس أي وقت امحراره،  كآتي :إذا جاءَ نرص اهللا والفتح.. اآلية، وقد ال تضمن معنى الرشط نحو :الرشط نحو

اوالبرس هو التمر قبل أن يرطب (  رؤية ) نحو: وإذا رأوا جتارة.. اآلية فإهنا نزلت بعد ال وللاميض واحلالِ نادرً

          ليل.واالنفضاض، ونحو والليلِ إذا يغشى، إذْ غشيانه أي طمسه آثار النهار مقارن ل
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 مباحث الكتاب -الرابع والعشرونالدرس 
 

 ُربَّ  -حىت -ُمثَّ  -بيد -بل -الباء
 

 :وهلا ثالثة عرش معنى هي، الباء: الثامن

، فإن الداء خمالط له، وهذا هو مث ،جعله مماسا لهبإيصال يشء بآخر وهو :  اإللصاق -١ ل: أمسكتُ بيدك، ومثل: بزيدٍ داءٌ

، أي بمكان يقرب  اإللصاق احلقيقي، وأما اإللصاق املجازي فبأن ال حتصل مماسة حقيقية ملدخول الباء، نحو: مررتُ بزيدٍ

 منه إذ املرور مل يلصق بزيد. 

، كان املعنى  بَ ، نحو ذهبأن تتضمن الباء معنى التصيري واجلعل: التعدية -٢ ، فإذا دخلت الباء وقلنا: ذهبتُ بزيدٍ زيدٌ

ا، وتسمى باء النقل أيضا.ك تصيري الفاعل مفعوال صريته وجعلته ذاهبا، فهي كاهلمزة يف  قولك: أذهبتُ زيدً

، أي بسببهوهي الداخلة عىل سبب الفعل وعلته التي من أجلها حصل: السببية -٣ ة ، ومن السببي، نحو: ماتَ باجلوعِ

. -أي الواسطة يف حصول الفعل -عىل املستعان بهاالستعانة بأن تدخل الباء   نحو: كتبتُ بالقلمِ

، أي مع رسجه، ومنه قوله تعاىلوهي التي يصلح يف حملها مع: املصاحبة -٤ هِ )  بسالمٍ  اهبطْ (  :، نحو: بعتُكَ الفرسَ برسجِ

 أي معه.

َ نَ  ولقدْ نحو: (  ،يف املكانية أو الزمانية وتكون بمعنى: الظرفية -٥ )  رٍ حَ سَ يناهم بِ ونجّ ) أي فيه، وقوله: (  ببدرٍ  اهللاُ مْ كُ رصَ

   أي فيه.

 ، نحو: ليت يل بك صديقا ذكيا، أي بدلك.بأن حيل حملها لفظ البدل: البدلية -٦

 ، نحو: اشرتيتُ هذا بألف.وهي الداخلة عىل األعواض: املقابلة -٧

مِ وله تعاىل: ( ، كام يف قبمعنى عن: املجاوزة -٨ امَ قُ السامءُ بالغَ قَّ  ) أي عنه. يوم تَشَ

ن أهلِ ، كام يف قوله تعاىل: ( بمعنى عىل: االستعالء -٩ نْ إِن تأْمنهُ بدينار ال يؤدِّ  ومِ  ) أي عىل دينار. ه إليكَ الكتابِ مَ

م -١٠   : نحو: باهللاِ ألفعلنّ كذا، وهي أصل حروف القسم.القسَ

 ) أي أحسن إيل. ني من السجنِ يب إذْ أخرجَ  أحسنَ  وقدْ كام يف قوله تعاىل عىل لسان يوسف: (  ،بمعنى إىل: الغاية -١١

 ) أي كفى اهللا شهيدا. اشهيدً  وكفى باهللاِكام يف قوله تعاىل: (  ،أي الزيادة يف اللفظ للتقوية: التوكيد -١٢

  ) أي منها. اهللاِ عبادُ هبا  ا يرشبُ عينً كام يف قوله تعاىل: (  ،نْ بمعنى مِ : التبعيض -١٣

تكون حرف عطف إذا وقع بعدها مفرد، و، العدول عن يشء إىل يشء آخروهو:  اإلرضابوهي تفيد ، بل: التاسع

 فهي عىل وجهني:، فاإلرضاب إما مع العطف، أو بدون عطف مجلة بعدها توحرف ابتداء إذا وقع

و، و ت، فإذا وقعحرف عطف -١ اأَكرِ بعد إجياب مثل: جاءَ زيدٌ بل عمرٌ ا بل عمرً ثابت ملا بعدها،  اإلجيايب فاحلكم، مْ زيدً

 ، فاجلائي يف اجلملة األوىل عمرو ال زيد، واملطلوب إكرامه يف اجلملة الثانية عمرو ال زيد.ويكون ما قبلها مسكوتا عنه
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ا،  بعد نفي توقعوإذا  ا بل عمرً و، وال تكرمْ زيدً بت ملا قبلها، وضده وهو السلبي ثا فاحلكممثل: ما جاءَ زيدٌ بل عمرٌ

     يكرم يف الثانية.هو الذي عمرو بل ال يكرم وعمرو قد جاء يف األوىل، وزيدٌ  فزيدٌ مل جيئْ  ،ا بعدهاثابت ملاحلكم اإلجيايب 

 اولدً  الرمحنُ  ذَ وقالوا اختّ ( ، مثل: وإثبات ما بعدها أي إبطال ما قبلها لإلبطال إما وهو:، يفيد اإلرضاب حرف ابتداء -٢

،  بلْ ـ ( ف ) بادٌ مكرمونَ بل عِ  هُ حانَ سبْ  أبطلت احلكم األول  وقد) هنا وليها مجلة، وعبادٌ خرب ملبتدأ حمذوف والتقدير هم عبادٌ

ا، واثبتت احلكم الثاين وهو  أي االنتقال من موضوع  لالنتقال وإماأن املالئكة عباد مكرمون، وهو قوهلم اختذ الرمحن ولدً

بلْ ) فـ ( الدنيا  احلياةَ  رونَ ؤثِ تُ   بلْ ىلَّ صَ ه فَ ربِّ  مَ اسْ  رَ ى وذكَ كّ زَ تَ  نْ مَ  قدْ أفلحَ ( بطال للحكم األول، مثل: إىل موضوع آخر بال إ

 وانتقلت إىل بيان موضوع آخر. ) هنا مل تبطل ما قبلها بل أبقته عىل حاله،

يْدَ  :العارش  ملعنيني مها:، وترد إلضافة إىل أَنّ ومعموليهاللنصب واوهو اسم مالزم ، بَ

، أي غري أنه بخيل.بمعنى غري -١ نَّه بخيلٌ  ، ونصبها حينئذ عىل االستثناء، مثل: فالنٌ كثريُ املالِ بيدَ أَ

نْ أجل -٢ وي أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال: أنا أفصحُ الناسِ بيدَ أين من قريش، أي من أجل أين بمعنى مِ ، ومنه ما رُ

 وإن كان معناه صحيحا. أصلَ له من قريش، واحلديث املذكور ال

مَّ احلادي عرش:  ، تقول: وتقتيض الرتتيب واملهلة، وهي حرف عطف تفيد ترشيك ما بعدها ملا قبلها يف احلكم واإلعراب، ثُ

و،   أي جاء االثنان، لكن جميء عمرو حصل بعد جميء زيد مرتاخيا عنه بزمن.جاءَ زيدٌ ثم عمرٌ

 وترد ملعان هي: ،حتىالثاين عرش: 

 ). حتى مطلعِ الفجرِ ، مثل: ( انتهاء الغاية مثل إىل وهو املعنى الغالب عليها -١

 ، تقول لغري املسلم: أسلمْ حتى تدخل اجلنة، أي لتدخلها.التعليل مثل الالم -٢

 ، كام يف قول الشاعر: االستثناء بمعنى إال ومن النادر جميئها له -٣

... حتى جت ،ليسَ العطاءُ من الفضولِ سامحةً  أي إال أن جتود وهو استثناء منقطع بمعنى لكن. ودَ وما لديكَ قليلُ

بَّ الثالث عرش:  ) أي يكثر متني  كفروا لو كانوا مسلمنيَ  الذينَ  دُّ  يوامَ بَ رُ ، فمن األول قوله تعاىل: ( وترد للتكثري وللتقليل، رُ

 ، ومن الثاين قول الشاعر:كافرينالكافرين لإلسالم عندما يشاهدون يوم القيامة فوز املسلمني وخرسان ال

، يقصد عيسى وآدم عليهام السالم. ... وذي ولدٍ له أب ال ربّ مولودٍ وليسَ أ  مل يلده أبوانِ
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 ( شرح النص )
 

ببيةِ  ، وللسَّ ديةِ ا، وللتَّعْ ،والباءُ لإللصاقِ حقيقةً وجمازً ، وللبدليَّةِ ، وللظَّرفيةِ ، وللمجاوزةِ، ، وللمصاحبةِ لةِ ابَ قَ  وللمُ

. ، وللتَّوكيد، وكذا للتبعيضِ يف األصحِّ ، وللغايةِ ، وللقسمِ  ولالستعالءِ

، إوبلْ للعطفِ ب  . إىل آخرَ  بطالِ أو لالنتقالِ من غرضٍ ، إما لإلرضابِ فقطْ ولإلرضابٍ

، ومنهُ بيدَ  ، وبمعنى منْ أجلِ يشٍ يف األصحِّ  وبيدَ بمعنى غريِ رَ نْ قُ  . أَينِّ مِ

 .يف األصحِّ  والرتتيبِ  واملهلةِ  كِ رشيللتَّ  عطفٍ  حرفُ م َوثُ 

ا ولالستثناءِ  ،غالبًا الغايةِ  حتى النتهاءِ و  .عليلِ وللتّ  ،نادرً

.بأحدِ  وال ختتصُ  ،وللتقليلِ  للتكثريِ  يف األصحِّ  حرفٌ  بَّ ورُ   مها يف األصحِّ

...................................................................................... ................................. 

اأُلصق به (  يأ ،به داءٌ  :) نحو حقيقةً ) وهو أصل معانيها (  الباء لإللصاقِ ) الثامن (  و(   يمررتُ بزيد، أ :) نحو وجمازً

هبَ اهللاُ ) كاهلمزة ىف تصيري الفاعل مفعوال نحو: ذوللتَّعديةِ املرور مل يلصق بزيد (  ذْ إبمكان يقرب منه  يألصقت مرور

هم يف حصول ستعان به املستعانة بأن تدخل الباء عىل اال ومن السببية .ه أخذنا بذنبِ فكالّ  :) نحو ببيةِ وللسَّ (  أي أذهبه بنورِ

باء وهلذا تسمى ب ،عنها وعن مصحوهبا احلال تغني أو ،) بأن تكون الباء بمعنى مع وللمصاحبةِ  ( بالقلمِ  كتبتُ  :نحو الفعل

 .ببدرٍ  كم اهللاُولقد نرصَ  :) املكانية أو الزمانية نحو رفيةِ وللظَّ  مع احلق أو حمقا ( يأ ،باحلقِّ  كم الرسولُ جاءَ  احلال نحو: قدْ 

 يأ ،هبا الدنيا يل نّ أما يرسنى  :) بأن حيل حملها لفظ بدل كقول عمر رىض اهللا عنه وللبدليةِ  ( يناهم بسحرٍ ونجّ وقوله: 

من  يَّ خَ ال تنسنا يا أُ  صىل اهللا عليه وسلم: العمرة فأذن له وقال اهللا عليه وسلم ىف قاله حني استأذن النبى صىل ،بدهلا

، واحلديث رواه الرتمذي وغريه وفيه مصغر لتقريب املنزلة وأخيّ  ،كلمة النبى املذكورة ىلإوضمري هبا راجع  .دعائك

 تشرتوا بآياتى ثمنا قليال ( القوله تعاىل: و ،اشرتيت فرسا بدرهم :ىل األعواض نحو) وهى الداخلة ع لةِ ابَ قَ وللمُ  ( ضعف

تأمنه  نْ إِ  نْ مَ  الكتابِ  هلِ أ نْ ومِ : ) كعىل نحو ستعالءِ ولال عنه ( يأ .واقعٍ  بعذابٍ  سائلٌ  سألَ : ) كعن نحو وللمجاوزةِ 

) وهى  وللتوكيدِ  ( يلّ إ يأ .يب حسنَ أوقد  ) كإىل نحو: وللغايةِ  كذا ( باهللا ألفعلنّ  :) نحو وللقسمِ  عليه ( يأ .بقنطارٍ 

 .بجذع النخلةِ  اليكِ  يزِّ وهُ  .شهيدا كفى باهللاِ :واألمثلة عىل الرتتيب ،اخلرب أو ، أو املبتدأ،به املفعول أو ،الزائدة مع الفاعل

هُ  بكافٍ  اهللاُ أليسَ  و .درهمٌ  كَ وبحسبِ  منها  يأ ،اهللاِ هبا عبادُ  ا يرشبُ عينً  ) نحو: األصحِّ  يف ( نْ ) كمِ  وكذا للتبعيضِ  ( عبدَ

 موجباكالما بأن وليها مفرد سواء أوليت  إرضاب مع ي) أ بإرضابٍ  للعطفِ  بلْ  ) التاسع ( و (ال تأيت للتبعيض  :وقيل

 ،زيدا بل عمرا رضبْ او ،جاء زيد بل عمرو :ففى املوجب نحووذلك يف النهي والنفي سالبا أم  وذلك يف اخلرب واألمر

 والترضبْ  ،ما جاء زيد بل عمرو :نحو السالبوىف  ،عنه افيصري مسكوتف عليه وأما املعطوحكم املعطوف بل  تبنيف

 ،دون عطف بأن وليها مجلةب ي) أ فقطْ  ولإلرضابِ  كم املعطوف عليه وجتعل ضده للمعطوف (ح تقرر ،زيدا بل عمرا

 ،داء ال عاطفةن وليها مجلة وهى فيه حرف ابتإن وليها مفرد ولإلرضاب فقط إن بل للعطف واإلرضاب أواحلاصل 
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وبل هنا أبطلت احلكم األول ، هم باحلقِّ جاءَ  بلْ  ةٌ نَّ به جِ  يقولونَ  :) ملا وليته نحو ما لإلبطالِ إ ( إذا وليها مجلةواإلرضاب 

ن أي االنتقال م ) ىل آخرَ إ من غرضٍ  نتقالِ أو لال (وهو قوهلم به جنة، واثبتت احلكم الثاين وهو أن الرسول جاءهم باحلق 

فام غفلة أي يف  ،مرةٍ م يف غَ قلوهبُ  بلْ  ال يظلمونَ  وهمْ  باحلقِّ  ينطقُ  ولدينا كتابٌ : نحو خر من غري إبطال األولموضوع آل

 نّ أىل إ) اسم مالزم للنصب واإلضافة  دَ يْ بَ  ) العارش ( و ( من غري إبطال فيها عىل حالهباق  وهو كوهنم ال يظلمون قبل بل

نْ أجلِ ومنهُ  ) بمعنى ( و ( أي غري أنه بخيل ،ه بخيلٌ نّ أبيد  املالِ  ه كثريُ نَّ إ :) نحو بمعنى غريِ  ( معموليهاو  فصحُ أنا أ) خرب  مِ

غري  الذين هم أفصح من نطق هبا وأنا أفصحهم وخصها بالذكر لعرسها عىل ي) أ ن قريشٍ مِ  أَين بيدَ  ن نطق بالضاد (مَ 

ال أصل له  : املذكور قال عنه احلافظ ابن كثري يف تفسريه، واخلربمن أجل أين من قريش واملعنى انا أفصح العرب ،العرب

، وهو نه من تأكيد املدح بام يشبه الذمأبمعنى غري و اخلرب ن بيد يفإ :وقيل ) األصحِّ  يف ( فذكره له من غري بيان حاله ال يليق

بادئ األمر أنه ذم وهو يف احلقيقة بأن يبالغ يف املدح إىل أن يأيت بعبارة يتوهم السامع يف  تكلمأسلوب عريب يستعمله امل

هُ غريَ أَنه.. جوادٌ فام  صفة مدح فكونه صىل اهللا عليه وسلم من قريش صفة مدح، لَتْ أوصافُ مُ ومنه قول الشاعر: فتىً كَ

بقي عىل املالِ   قول جاءَ ) ت والرتتيبِ  واملهلةِ  ) ىف اإلعراب واحلكم ( للترشيكِ  عطفٍ  حرفُ  مَّ ثُ  عرش ( ي) احلاد و (باقيا  يُ

تفيد الرتتيب  ال :وقيل ،: ال تفيد املهلةوقيل ) األصحِّ  يف (وتراخى جميئه عن جميئه  يءاملج ا ىفذا شارك زيدً إ ،ثم عمروٌ  زيدٌ 

 أو ،الفجرِ  عِ حتى مطلهيَ  سالمٌ  :نحو ،ا جارة السم رصيحمّ إحينئذ  ي) وه اغالبً  الغايةِ  حتى النتهاءِ  ) الثانى عرش ( و (

أو  ألعىل عىل أدنى،ما عاطفة إو ،ىل رجوعهإ يأ ،الينا موسى حتى يرجعَ  عليه عاكفنيَ  لن نربحَ  والفعل نحو: مؤول من أن

ما اسمية إما ابتدائية بأن يستأنف بعدها مجلة إو ،حتى املشاةُ  اجُ احلجّ  مَ وقدِ  ،حتى األنبياءُ  الناسُ  ماتَ  :نحوأدنى عىل أعىل، 

دَّ قلبُ الكافرُ حتى نحو: )  انادرً  ستثناءِ ولال ( هُ رجونَ حتى ال يَ  فالنٌ  ضَ مرِ  :فعلية نحوو أ، املوعظةُ غريُ نافعةٍ  لقد اسوَ

،  حتى جتودَ  ..سامحةً  من الفضولِ  العطاءُ  ليسَ نحو:    بمعنى لكن ن جتود وهو استثناء منقطعأال إ يأوما لديكَ قليلُ

 حرفٌ  ربّ  ) الثالث عرش ( وها أن يصلح موضعها كي ( لتدخلها، وعالمت يأ اجلنةَ  حتى تدخلَ  سلمْ أ) نحو  وللتعليلِ (

 يذ يكثر منهم متنإ ،كانوا مسلمنيَ  الذين كفروا لو ام يودُّ بَ رُ : ) نحو للتكثريِ  الوجهني ترد ( ) وقيل اسم وعىل األصحِّ  ىف

ه  ولدٍ مل يلد ي..  وذأب لهُ  وليسَ  مولودٍ  بّ ال رُ ) كقولِه: أ وللتقليلِ ذا عاينوا حاهلم وحال املسلمني (إذلك يوم القيامة 

 ،  والختتصُّ  ( لتقليلورودها ل من ن ورودها للتكثري أكثرأأراد عيسى وآدم عليهام الصالة والسالم واختار ابن مالك أبوانِ

  .ختتص بالتقليل :قيل، وختتص بالتكثري :) وقيل مها ىف األصحِّ بأحدِ 
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 مباحث الكتاب -الخامس والعشرونالدرس 
 

 كل  -كي  -يف -لفاءا -على
 

 ، وترد ملعان هي:عىلالرابع عرش: 

، مثل:بمعنى فوق -١ نْ ، أي من فوقه. ، وهي حينئذ اسم وعالمتها أن تدخل عليها مِ ن عىل الغصنِ   نزلَ العصفورُ مِ

ملونَ ، مثل: ( علولل -٢ لكِ حتُ  ). وعليها وعىل الفُ

 ) أي مع حبه. املالَ عىل حبِّهِ  آتىو) كام يف قوله تعاىل: ( مع  ، فتكون مثل (للمصاحبة -٣

.. أي عني. كام يف قول الشاعر: إذا رضيتْ عيلَّ ، ) عنْ ( ، فتكون مثل للمجاوزة -٤ ٍ ريْ  بنو قُشَ

وا اهللا)، مثل: ( كالالم فتكون ( ، للتعليل -٥  ) أي هلدايتكم. عىل ما هداكم ولتكربّ

 ) أي يف حني. نيِ غفلةٍ ودخلَ املدينةَ عىل ح)، مثل: (  يف، مثل ( للظرفية -٦

، أي لكنه.نَّ )، تقول: فالنٌ عاصٍ عىل أَ لكن  ، مثل (ستدراكلال -٧  ه غريُ قانِطٍ

، أي يمينًا.ال أَ  :، مثلالزيادة -٨  حلفُ عىل يمنيٍ

كَ ، مثل: عليكَ بمعنى الزم اسم فعل أمررد تو  .ا، أي الزمهفتِّشْ عن معايبها نفسَ

 ). رعونَ عال يف األرضِ إنّ فأما عال يعلو ففعل مثل: ( 

 الفاء العاطفة، وترد ملعان هي: اخلامس عرش:

 ، وهو نوعان: الرتتيب -١

وإذا حصل ما بعدها بعد ما قبلها)  معنويّ (  -أ  .و عقب جميء زيد، فمجيء عمر، مثل: جاءَ زيدٌ فعمرٌ

نْ ذلكَ مثل:  ،عىل ما قبلها واإلخبار إذا كان ما بعدها كالما مرتبا يف الذكر ) ذكريّ (  -ب ( فقدْ سألوا موسى أكربَ مِ

نا اهللاَ جهرةً  ل عىل جممل،  فقالوا أَرِ ) فاجلملة الثانية قالوا أرنا .. معطوفة عىل اجلملة األوىل سألوا موسى، وهو عطف مفصّ

 ال يوجد ترتيب زمني بني اجلملتني.و ،اجلملة الثانية بينت وفصلت سؤاهلمأي أن 

، تقول: والصحيح أنه بعد كل يشء بحسبه، حصول ما بعدها بعد ما قبلها مبارشةتفسريه أنه ، واملشهور يف التعقيب -٢

لِدَ له، إذا مل يكن بني  ج فالنٌ فوُ غابت الشمسُ فأفطرنا، أي حصل اإلفطار بعد غروب الشمس بال فاصل، وتقول: تزوّ

 بعد الزواج مبارشة. ولدت االزواج والوالدة غري مدة احلمل، ال أهن

هُ موسى فقىض عليهوهذا هو املعنى الغالب فيها، مثل: ( ، لسببيةا -٣ . فوكزَ دَ  )، ومثل: سها فسجَ

 ، حرف جر يرد ملعان هي:يف السادس عرش:

امٍ معدوداتٍ ، مثل: ( الظرفية الزمانية واملكانية -١ دِ ) ومثل: (  واذكروا اهللاَ يف أيّ  ). وأنتم عاكفونَ يف املساجِ

 ) أي مع أمم. قالَ ادخلوا يف أممٍ ) كام يف قوله تعاىل: (  مع ل (، فتكون مثاملصاحبة -٢
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كمْ فيام أفضتم، كام يف قوله تعاىل: ( التعليل -٣  ) أي ملا أفضتم. ملََسَّ

بنكم يف جذوعِ النخلِ ) كام يف قوله تعاىل عىل لسان فرعون: (  عىل، فتكون مثل ( لعلوا -٤  ) أي عليها. ألصلّ

 ركبوها.ا) أي  قالَ اركبوا فيهادة للتقوية مثل: ( ، أي الزياالتوكيد -٥

بْتَ فيه.، مثل: التعويض عن يف أخر حمذوفة -٦ غِ نْ رَ ، واألصل: رضبتُ مَ بْتَ غِ نْ رَ  رضبتُ فيمَ

ا، مثل: ( بمعنى الباء -٧ كم أَزواجً ن أنفسِ اومِ  جعلَ لكم مِ مْ فيه نْ األنعامِ أزواجً كُ ؤُ رَ ذْ هنا  خيلقكمو ،) أي خيلقكم به يَ

    بالتوالد بينكم. هذا اجلعلسبب ب أي يكثركم بمعنى يكثّركم

هم، كام يف قوله تعاىل: ( بمعنى إىل -٨ ُم يف أفواهِ وا أيدهيَ دُّ رَ  ) أي إىل أفواههم. فَ

نْ  -٩ عيبا يف ثوب واسع فأردت تعييبه بذلك، فيقال لك: هذا أصبع فيه، أي منه، أي أن هذا  ، كام إذا رأيتبمعنى مِ

 ار قليل منه فال يعيبه ذلك.مقد

 ، حرف يرد عىل وجهني:كي السابع عرش:

، أي ألكالالم ، فيكون ( التعليل -١ .ن أ)، مثل: جئتُ كي أتعلمَ  تعلمَ

. بأن تدخل عليها الالم، ،بمعنى أَنْ املصدرية -٢ ، أي ألن أتعلمَ  مثل: جئتُ لكي أتعلمَ

املضاف إليه، فاألول إذا كان املضاف إليه مفردا  أجزاءاستغراق يه، أو ، اسم الستغراق أفراد املضاف إلكلّ  الثامن عرش:

،كلُّ نفسٍ ذائقةُ املوتِ (  نكرة، نحو: فَتْ فا، مثل: كلُّ الدراهمِ رصُ والثاين إذا كان املضاف إليه  ) وكذلك إذا كان مجعا معرّ

، أي كل أجزائه. نٌ سَ  مفردا معرفة، مثل: كلُّ البيتِ حَ
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 ( شرح النص )
 

ا و دُ قدْ عىل، األصحُّ أَهنَّ ، اسامً  ترِ ، ولالستدراكِ ، وللظرفيّةِ ، وللمجاوزةِ، وللتعليلِ ، وللمصاحبةِ ا للعلوِّ ، وحرفً  بمعنى فوقَ

، ، وبمعنى الباءِ . وللتَّوكيدِ لٌ عْ فِ ا عال يعلو فَ ، أَمَّ نْ  ومِ

. ببيةِ ، وللسَّ ، وللتعقيبِ  والفاءُ العاطِفةُ للرتتيبِ

 ، .ويف للظَّرفيةِ نْ ، وإىل، ومِ ، وبمعنى الباءِ ، وللتوكيد، وللتَّعويضِ لُوِّ ، وللعُ ، وللتَّعليلِ  وللمصاحبةِ

. ةِ ، وبمعنى أَنِ املصدريَّ  وكيْ للتعليلِ

فِ املفردِ. فِ املجموعِ وأجزاءِ املعرَّ رِ واملعرَّ ، اسمٌ الستغراقِ أفرادِ املنَكَّ لٌّ  وكُ

........................................ ............................................................................... 

دُ ) و (  عىل ) الرابع عرش ( و(  ا قدْ ترِ ن نحو :نْ ) بأن تدخل عليها مِ  اسامً بمعنى فوقَ  ) بقلة ( األصحُّ أَهنَّ : نزلَ العصفورُ مِ

، أي من فوقه  ا ل ) ترد بكثرة ( و (عىل الغصنِ ن عليها فان، أو  )لعلوِّ حرفً ا كان نحو: كلُّ مَ سّ لحِ نا بعضهم معنىً نحو: فضّ

) كعن نحو: رضيت عليه أي عنه  وللمجاوزةِ ) كمع نحو: وآتى املال عىل حبه، أي مع حبه (  وللمصاحبةِ  عىل بعض (

حو: ودخل املدينة عىل حني غفلة من ) كفي ن وللظرفيةِ ) نحو: ولتكربوا اهللا عىل ما هداكم، أي هلدايته إياكم ( وللتعليلِ (

عىل أنه ال ييأس من رمحة اهللا، أي  وقع يف كبائر الذنوب) مثل لكن نحو: فالن ولالستدراكِ أهلها، أي يف وقت غفلتهم ( 

 حقيق عىل) نحو:  وبمعنى الباءِ ) كخرب: ال أحلفُ عىل يمني ثم أر خريا منها.. أي يمينا، متفق عليه ( وللتوكيدِ لكنه ( 

 ، أي منهم،) نحو: إذا اكتالوا عىل الناس يستوفون نْ مِ  ) بمعنى ( و ( عىل اهللا إال احلق، أي حقيق بأن ال أقول أن ال أقول

) نحو: إنّ فرعون عال يف  علٌ ا عال يعلو ففِ أمَّ  وقيل: هي حرف أبدا ( ،وقيل: هي اسم أبدا لدخول حرف اجلرّ عليها

 )و  ملجيئها اسام وفعال وحرفا ( فقد استكملت عىل يف األصح أقسام الكلمة ،ضولعال بعضهم عىل بعونحو: األرض، 

و، فمجيء عمر، فاألول م) املعنويّ والذكريالفاءُ العاطِفةُ للرتتيبِ اخلامس عرش (  و عقب جميء زيد، ثل: جاءَ زيدٌ فعمرٌ

نا اهللاَ جهرةً  نْ ذلكَ فقالوا أَرِ فاجلملة الثانية قالوا أرنا .. معطوفة عىل اجلملة األوىل   والثاين مثل: فقدْ سألوا موسى أكربَ مِ

ل عىل جممل إذا أعقب قيامه قيام  ،) يف كل يشء بحسبه تقول: قام زيد فعمرو وللتعقيبِ  ( سألوا موسى، وهو عطف مفصّ

ج فالن فولد لهالبرصة والكوفة إذا مل يقم بالبرصة وال بني ،زيد، ودخلت البرصة فالكوفة ج إذ ،، وتزوّ ا مل يكن بني التزوّ

فخرج  ،) ويلزمها التعقيب نحو: فوكزه موسى فقىض عليه ببيةِ وللسَّ  ته (اوالوالدة إال مدة احلمل مع حلظة الوطء ومقدم

(  ، فال تعقيب فيهافالن فهو يدخل اجلنة عن الرشط نحو: إن يسلمْ  اجلواب جواب فقد يرتاخىلالعاطفة الرابطة لقولنا ب

 وأنتم عاكفون يف املساجد ( ، واملكانية نحو:نحو: واذكروا اهللا يف أيام معدودات الزمانية ) رفيةِ لظَّ ليف  ) السادس عرش ( و

 ( أفضتم فيه أي ألجل ما ،كم فيام أفضتم فيه) نحو: ملسّ  وللتعليلِ  أي معهم ( ،) نحو: قال ادخلوا يف أمم وللمصاحبةِ 

 وللتعويضِ  ( اوأصله اركبوه ،) نحو: وقال اركبوا فيها وللتوكيدِ  ( يهاعل أي ،) نحو: ألصلبنكم يف جذوع النخل وللعلوّ 

) نحو: جعل لكم من  وبمعنى الباءِ  فيه ( ن رغبتَ وأصله رضبت مَ  ،فيمن رغبتَ  ) عن أخر حمذوفة نحو: رضبتُ 
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 إىل ) بمعنى ( و د (لاأي خيلقكم بمعنى يكثركم بسبب هذا اجلعل بالتو ،ومن األنعام أزواجا يذرؤكم فيه أنفسكم أزواجا

وا أيدهيم يف أفواههم ة الغيظ ( ،) نحو: فردّ ) كقولك ملن وجد عيبا يف  نْ مِ  ) بمعنى ( و أي إليها ليعضوا عليها من شدّ

) فينصب املضارع  كي للتعليلِ  ) السابع عرش ( و ( يعني فال يعيبه لقلته الثوب، أي من ،: هذا ذراع يف الثوبثوب واسع

) بأن تدخل عليها الالم نحو: جئت لكي  املصدريةِ  وبمعنى أنْ  ( تكرمنيأي ألن  تكرمني،جئت كي  بأن مضمرة نحو:

لٌّ  ) الثامن عرش ( و ( أي ألن تكرمني ،تكرمني رِ  ( ) املضاف إليه اسمٌ الستغراقِ أفرادِ  ) وهو ( كُ ) نحو: كل نفس  املنَكَّ

)  أجزاءِ  ) الستغراق ( و ( ) نحو: كل العبيد جاءوا املجموعِ  فِ عرَّ امل ) الستغراق أفراد املضاف إليه ( و ذائقة املوت (

   أي كل أجزائه. ،حسنٌ  أو الرجلِ  زيدٍ  كلُّ  :) نحو املفردِ  فِ املعرَّ  املضاف إليه (
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 لوال-الالم
 

 ، وترد ملعان هي:ةالالم اجلارّ التاسع عرش: 

َ للنّ (  ، مثل:التعليل -١  ) أي ألجل أن تبني هلم. اسِ وأنزلنا إليك الذكرَ لتبنيّ

، أي عذاهبا مستحق هلم.االستحقاق -٢  ، مثل: النارُ للكافرينَ

، أي نعيمها خمتص هبم.االختصاص -٣  ، مثل: اجلنةُ للمتقنيَ

 ).هللاِ ما يف السمواتِ واألرضِ ، مثل: ( امللك -٤

عموما وخصوصا مطلقا، فاالستحقاق أعم مطلقا من االختصاص، فكل واعلم أن بني االستحقاق واالختصاص 

اختصاص استحقاق وال ينعكس كام تراه يف املثالني املذكورين، فإن النار مع كوهنا مستحقة للكفار ليسوا خمتصني هبا بل 

صة باملؤمنني مستحقة هلم، يشاركهم فيها عصاة املؤمنني وإن كان تأبيدها خمتصا بالكفار، بخالف اجلنة فإهنا مع كوهنا خمت

 وأما امللك فهو أخص من كل منهام مطلقا فكل مملوك فهو خمتص باملكه ومستحق له وال عكس. اهـ حاشية البناين.

طَهُ آلُ فرعونَ ليكونَ هلم عَ ، مثل: ( ةبأي العاق، الصريورة -٥ ال أهنم التقطوه  ) أي صارت عاقبته كذلك نازَ ا وحَ وًّ دُ فالتقَ

 .من أجل ذلك

   إياه. ك، أي ملكتالغالمُ لكَ ، مثل: التمليك -٦

ا، مثل: ( شبه التمليك -٧ فالزوجات  ) ، وجعلَ لكم من أزواجكم بنني وحفدةواهللاُ جعلَ لكم من أنفسكم أزواجً

 والبنني واحلفدة ليسوا مملوكني للرجال، ولكن من حيث نفوذ األمر والنهي ونحوه عليهم. 

 ). وما كانَ ليعذهبم وأنت فيهم، ويسميها النحاة الم اجلحود، مثل: ( بوقة بكون منفيوهي املس، توكيد النفي -٨

والتعدية -٩ ا لعمرٍ ا ، واألصلُ !، مثل: ما أرضبَ زيدً وال جيوز أن تقول: ما  ،رضبه من! تريد التعجب ما أرضبَ زيدً

ا،  ا عمرً   لعمرو بالالم. فلام دخلت الالم تعد الفعلأرضبَ زيدً

واألصل  ) ونَ إن كنتم للرؤيا تعربُ ، مثل: ( الداخلة لتقوية عامل ضعف بسبب تأخريهك أي الزيادة للتقوية، وكيدالت -١٠

 الزائدة. إن كنتم تعربون الرؤيا، فلام تقدم املفعول به ضعف تسلط عامله عليه فاحتيج إىل تقويته هبذه الالم

ناهُ لبلدٍ ميّتٍ ، مثل: ( بمعنى إىل -١١ قْ  ىل بلد.) أي إ فَسُ

 ) أي عليها. وخيرون لألذقانمثل: (  ،بمعنى عىل -١٢

طَ ليومِ القيامةِ ، مثل: ( بمعنى يف -١٣ سْ  ) أي فيها. ونضعُ املوازينَ القِ

ر، أي عند مخس.بمعنى عند -١٤ فَ  ، مثل: كتبتُه خلمس بقني من صَ

  ن فعل الصالة بعد الزوال ال عنده.أي بعد زوال الشمس أل ) دلوك الشمسالصالةَ ل أقمْ  بمعنى بعد، مثل: ( -١٥
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نْ  -١٦ ا، أي منه.بمعنى مِ اخً  ، مثل: سمعتُ له رصُ

، أي قال عنهم،، مثل: قالَ للكافربمعنى عنْ  -١٧ بونَ  معذبون. إنكم :إذْ ليسَ اخلطاب موجها هلم وإال لقال ينَ إهنم معذّ

 لوال، وهي حرف يرد ملعان هي: العرشون:

، أي امتنع ة االسمية مثل: لوال زيدٌ لسافرتُ ، وذلك إذا دخلت عىل اجلملجلواب لوجود الرشطأي امتناع ا، االمتناع -١

 سفري لوجود زيد.

أي  ) لوال تستغفرونَ اهللاَ، وذلك إذا دخلت عىل مجلة فعلية فعلها مضارع مثل: ( أي الطلب بشدة، التحضيض -٢

.  استغفروه وال بُدَّ

ضُ  -٣ رْ نِي إىلمثل: (  ولو تأويال ذا دخلت عىل مجلة فعلية فعلها مضارع أيضا، وذلك إأي الطلب بلني، العَ تَ رْ  لوال أَخَّ

رَ فعل ماض لدخول تاء الفاعل عليه، ولكنه يف اآلية بتأويل مضارع أي لوال تؤخرين ألن املراد هو  أجلٍ قريبٍ  ) فأَخَّ

ا إذا جاءَ أجلها.: ولن يؤخر ااير املوت، وهلذا قال بعده يقول ذلك حينام التأخري اآلن  هللاُ نفسً

) وبّخهم اهللا عىل عدم املجيء  ( فلوال جاءوا عليه بأربعة شهداء، إذا دخلت عىل مجلة فعلية فعلها ماض مثل: التوبيخ -٤ 

     بالشهداء بام قالوه من اإلفك.
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 ( شرح النص )
 

،و ةُ للتعليلِ ، ول الالمُ اجلارَّ لكِ ، وللمِ ، ولالختصاصِ ،ولالستحقاقِ ، ولتوكيدِ النفيِ هِ بْهِ ، وشِ  لصريورةِ، وللتمليكِ

نْ وللتّ  ، وعَ نْ ، ومِ ، وبعدَ نْدَ ، وبمعنى إىل، وعىل، ويف، وعِ ، وللتوكيدِ : امتناعُ ، عديةِ ولوال حرفٌ معناهُ يف اجلملةِ االسميَّةِ

ضي يَّةِ التَّحْ عِ ، ويف املضارِ طِهِ ، واملاضيةِ التوبيجوابِهِ لوجودِ رشْ ضُ رْ .خُ ضُ والعَ يِ وال لالستفهامِ يف األَصحِّ دُ للنَّفْ رِ  ، وال تَ

 ....................................................................................................................... 

ته، وغري العاملة كالم االبتداء نحو: وخرج باجلارة اجلازمة، نحو: لينفق ذو سعة من سع ) اجلارةُّ  الالمُ  ) التاسع عرش ( و (

 نحو: النارُ  ) ولالستحقاقِ (  أي ألجل أن تبني هلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس) نحو: للتعليلِ  ( ألنتم أشدّ رهبة

ما  ) نحو: هللا وللملكِ  ( أي نعيمها خمتص هبم ،) نحو: اجلنة للمؤمنني ولالختصاصِ  أي عذاهبا مستحق هلم ( ،للكافرينَ 

ا و ه) أي العاقبة نحو: فالتقط وللصريورةِ  يف السموات وما يف األرض ( فهذا عاقبة  ،ناحزآل فرعون ليكون هلم عدوًّ

) أي التمليك نحو:  وشبههِ  ) نحو: وهبت له ثوبا أي ملكته إياه ( وللتمليكِ  (هم التقطوه لتبنيه  التقاطهم له ال علته إذْ 

وما كان اهللا ليعذهبم  :) نحو النفيِ  ولتوكيدِ  وجعل لكم من أزواجكم بنني وحفدة ( واهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا

ن أ) وهي الزائدة ك وللتوكيدِ  و (ا لعمرٍ زيدً  ) نحو: ما أرضبَ  وللتعديةِ  فهي يف هذا ونحوه لتوكيد نفي اخلرب ( ،وأنت فيهم

 لكونه فرعا يف العمل وأ صل إن كنتم تعربون الرؤيا،واأل ،تأيت لتقوية عامل ضعف بالتأخري نحو: إن كنتم للرؤيا تعربون

ال ما يريد، وما اسم موصول مفعول به لفعال، فال يوجد  واألصل ،ال ملا يريدنحو: إن ربك فعّ  وذلك يف االسم املشتق فعّ

) نحو: فسقناه  وبمعنى إىل (ي بالالم قوّ  فعلأنه غري عامل وإنام يعمل فرعا عن ال تقديم ولكن ملا كان األصل يف االسم

) نحو: ونضع املوازين  يف ) بمعنى ( و أي عليها ( ،) نحو: خيرون لألذقان سجدا عىل ) بمعنى ( و أي إليه ( ،لبلد ميت

مت حليايت :) نحو عندَ  ) بمعنى ( و أي فيه ( ،القسط ليوم القيامة ) نحو: أقم  بعدَ  ) بمعنى ( و أي عندها ( ،يا ليتني قدّ

) نحو: وقال  عنْ  ) بمعنى ( و أي منه ( ،) نحو: سمعت له رصاخا نمِ  ) بمعنى ( و أي بعده ( ،سالصالة لدلوك الشم

 معناهُ  حرفٌ  لوال ) العرشون ( و ( أي اإليامنأي عنهم وقوله لو كان  خريا ما سبقونا إليه، لو كان الذين كفروا للذين آمنوا

امتنعت اإلهانة  ،ألهنتكَ  -أي موجود -) نحو: لوال زيدٌ  هِ رشطِ  جودِ ه لوجوابِ  امتناعُ  االسميةِ  اجلملةِ  ) دخوله عىل ( يف

) أي الطلب بحثّ نحو:  التحضيضُ  ةِ يَّ املضارعِ  ) دخوله عىل اجلملة ( ويف ( وجوبازيد مبتدأ حمذوف اخلرب ولوجود زيد، 

إىل أجل قريب  -أي تؤخرين  -ي) وهو طلب بلني نحو: لوال أخرتن ضُ رْ والعَ  أي استغفروه وال بد ( ،لوال تستغفرون اهللا

يء بالشهداء هم اهللا عىل عدم املجخَ وبَّ  ،) نحو: لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء التوبيخُ  املاضيةِ  ) يف دخوله عىل اجلملة ( و (

 قرية آمنتكانت  فلوالترد للنفي كآية:  :) وقيل يف األصحِّ  وال لالستفهامِ  للنفيِ (  لوال)  وال تردُ  (بام قالوه من اإلفك 

، وردّ بأهنا يف اآلية للتوبيخ عىل إال قوم يونس أي فام آمنت قرية أي أهلها عند جميء العذاب فنفعها إيامهنا إال قوم يونس،

 فإال فيه منقطع حينئذ واالستثناء ،فنفعها إيامهنا جميئه ترك اإليامن قبل جميء العذاب، وكأنه قيل: فلوال آمنت قرية قبل

 أي هال أنزل بمعنى ينزل. وردّ بأهنا فيه للتحضيض ،ترد لالستفهام كقوله تعاىل: لوال أنزل عليه ملك :، وقيلبمعنى لكن
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 لو
 

، ويقلّ  البارحةَ  جاءيناملايض، مثل: لو  لحصول يفوقوعه لحرف رشط غري جازم، وأكثر ، لواحلادي والعرشون:  ألكرمتُهُ

، فأساء فعل ماض ولكنه رصف إىل االستقبال بسبب وإن أساء يف املستقبل أي ،مثل: ال هتجرْ أخاكَ ولو أساءَ  ،ستقبللمل

. لو  وتكون حينئذ بمعنى إنْ

 وترد ملعان هي:

ضُ  -١ رْ لو ، نحو: وال بد أن يكون هلا حينئذ جواب رشط منصوب بعد فاء السببية بأن مضمرة، رفق، أي الطلب بالعَ

، وقد حيذف جواهبا لدليل يدل عليه كقول عائشة ريض اهللا عنها ملا مرضأتينا فنُكرِ ت  رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم مَكَ

تَ عُ فأمرها أن خترب أبيها أن يؤم الناس فقالت:  رْ ت عمر فيكون أقدر من أيب بكر؛ ألنه  .متفق عليه. رَ مَ فلو أَمَّ أي فلو أمرّ

 رجل رقيق القلب كثري البكاء. 

، أيضا ، أي الطلب بشدة، وال بد أن يكون هلا حينئذ جواب رشط منصوب بعد فاء السببية بأن مضمرةيضالتحض -٢

. كَ فتنجحَ  كقول األب لولده: لو جتتهدُ يف دروسِ

، أي طلب ما ال مطمع يف حصوله، وال بد أن يكون هلا حينئذ جواب رشط منصوب بعد فاء السببية بأن التمني -٣

 ). لو أَنَّ لنا كرةً فنكونَ من املؤمننيَ ف( مضمرة أيضا، مثل: 

 ، أي ولو كان ما تتقون به النار نصف مترة تعطوهنا.ةٍ مترَ  قِّ شِ ، مثل: اتقوا النارَ ولو بِ قليلالت -٤

رُ أحدُ  دُّ يو( مثل: نسبك مع ما بعدها بمصدر، املصدرية فت مثل أَنْ ، املصدرية -٥ أي يود أحدهم  ) سنةٍ  ألفَ  هم لو يعمّ

 ، وعالمتها أنه لو حذفتها ووضعت حملها أَنْ املصدرية الستقام املعنى.ألف سنةتعمري 

والرشط هو الربط بني أمرين بحيث لو وقع  -الطول الكالم عليه اوإنام أخرهت-، وهو املعنى الغالب عليها الرشطية -٦

 وهي عىل ثالثة أنواع:لوقع اآلخر،  أحدمها

يف  ، مثل: لو حرضتَ ألكرمتُك، انتفى اإلكرامبسبب انتفاء الرشط يف الواقع اجلواب التي تدل عىل انتفاء :وهي سببيةال -أ

 فهي تذكر لبيان السببية. بسبب انتفاء احلضور. الواقع

، مثل أن يقال لك: هل زيدٌ يف البلد؟ فتقول: ال إذْ لو التي يستدل بانتفاء جواهبا عىل انتفاء رشطها :وهياالستداللية  -ب

، فهي تذكر يف مقام االستدالل ال لبيان  جملسنا، فتستدل بعدم حضوره يف املجلس عىل عدم كونه يف البلدكان فيها حلرضَ 

وذلك إذا كان انتفاء اجلواب معلوما وانتفاء الرشط غري معلوم فيوتى بلو لالستدالل باملعلوم وهو انتفاء اجلواب  ،السببية

انتفاء الفساد واختالل عدم ب يستدل) ف لو كانَ فيهام آهلةٌ إال اهللاُ لفسدتا: ( ومنه قوله تعاىل عىل املجهول وهو انتفاء الرشط،
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، ألن امتناع الفساد يف السموات واألرض معلوم باملشاهدة لدهيم ال إله إال اهللا هأن عىلالنظام يف السموات واألرض 

 فاستدل به عىل نفي تعدد اآلهلة املجهول لدهيم.

: لو كان يل قولك ملن سألك ماالً  ل، مثأيضا عىل تقدير انتفاء رشطها وعىل تقدير وجوده اتدل عىل ثبوت جواهب التي -ج

مالٌ ما أعطيتكَ منه، أي فكيف وأنا ال مال يل، فاجلواب وهو عدم اإلعطاء ثابت يف احلالتني والرشط وهو وجود املال 

 .سواء وجد الرشط املذكور أم انتفى ئامدا عن حتقق اجلواب واستمرارهواملقصود هبذا النوع هو اإلخبار منتف، 

 وهذا النوع له ثالثة أقسام: 

أو عمر ريض اهللا عنه قال لصهيب نحو ما روي أن النبي صىل اهللا عليه وسلم  ،من الرشطالرشط أوىل  انتفاء يكونأن  -١

ه، أي أنه حتى لو مل يضر سبحانه مل يعصه؛ ألنه يستحي منه حق  اهللا خيف اهللا عنه: نعم العبدُ صهيبٌ لو مل خيف اهللاَ ملْ يعصِ

فلو  ،آخر حيول بينه وبني العصيان امعنى أن هنالك سببولكن عىل  هو خيافهاحلياء، وليس معناه أنه ال خيافه سبحانه بل 

يلزمه عدم العصيان أوىل من وجود الرشط وما فهنا نقيض الرشط وهو اخلوف من اهللا قدر أنه انتفى أحدمها ثبت اآلخر، 

، ووجه األولوية أن أكثر خلق اهللا ممن يمتنعون عن املعايص حيملهيعدم اخلوف بأن يكون ال يعص وهو عىل ذلك  مه حياءً

فهم أقل عددا، فاألولوية هي بني االمتناع عن املعايص خوفا وبني االمتناع اخلوف، أما من حيمله خالص احلياء واحلب 

 املذكور ال أصل له. ثرأن األ قي والسيوطي وغريمهاذكر احلافظ العراو هذاعن املعايص حياء وحبا، 

بلغه حتدث النساء أنه يريد أن يتزوج بنت أم نحو قوله صىل اهللا عليه وسلم ملا ، لرشطل يكون انتفاء الرشط مساويا أن -٢

ي يف حجري ما لو مل تكنْ ربيبت: ( -التي ينفرد هبا عن الناسبناء عىل جتويزهن أن ذلك من خصائصه  -نيمنسلمة أم املؤ

 أخيه بنت ا، وكوهنتهفهنالك سببان يمنعان حلها عليه كوهنا ربيب) رواه الشيخان.  حلت يل إهنا البنة أخي من الرضاعة

فهنا نقيض الرشط وهو كوهنا ربيبته وما  بالرضاعة فإذا قدر انتفاء األول فالثاين موجود فهي حمرمة عليه عىل كل حال،

بأن مل تكن ربيبته بل كانت بنت أخيه من الرضاعة وما يرتتب عليه يه مساو لوجود الرشط يرتتب عليه من عدم حلها عل

 من عدم حلها عليه، فهام متساويان إذْ احلرمة باملصاهرة مساوية للحرمة بالرضاع.

، لو مل تكن أختي من الرضاعة ملا حلت يل إهنا أختي من النسبنحو: يكون انتفاء الرشط أدون من الرشط،  أن -٣

فهنالك سببان يمنعان حلها عليه كوهنا أخته من الرضاعة، وكوهنا أخته من النسب، فإذا قدر انتفاء األول فالثاين موجود 

فهي حمرمة عليه عىل كل حال، فهنا نقيض الرشط وهو كوهنا أخته من الرضاعة وما يرتتب عليه من عدم حلها عليه أدون 

اعة بل كانت أخته من النسب فقط وما يرتتب عليه من من عدم حلها عليه، من وجود الرشط بأن مل تكن أخته من الرض

 .ومعلوم أن احلرمة بالرضاع أدون من احلرمة بالنسب
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 ( شرح النص )
 

ا، ثُ  دُ  :مَّ قيلَ ولو رشطٌ للاميض كثريً رِ ا، وقدْ تَ ا بانتفاءِ رشطِها خارجً ، واألصحُّ أَهنا النتفاءِ جواهبِ بْطِ هِ هيَ ملجردِ الرَّ سِ كْ لِعَ

، أَو املساوي كـ لو ملْ تكنْ ربيبةً م َفْ ملْ يعْصِ طِها باألوىل كـ لو ملْ خيَ ْ بَ انتفاءَ رشَ ا إنْ ناسَ ، والثباتِ جواهبِ لْامً لَّتْ عِ ا حَ

، أَو األَدونِ كـ لو انتفتْ  ضاعِ ، وللتَّ  للرّ ضاعِ ما حلّت للنسبِ ةُ الرّ  ولوْ  نحو: قليلِ تَّ ، وللرضِ ، وللعَ حضيضِ ي، وللتَّ نِّ مَ أُخوَّ

ْ  فٍ لْ ظِ بِ     .ةً يَّ رِ ومصدَ  ،قٍ رَ حمُ

 ....................................................................................................................... 

ا ( ) أي للحصول يف الزمن املايضللاميض (  أي حرف رشط)  لو رشطٌ  ( ادي والعرشون) احل و(  : لو جاءَ ) نحو  كثريً

ا خافوا عليهم، أي إ عافً ، وللمستقبل قليال نحو: وليخشَ الذين لو تركوا ذرية ضِ يف ) ثُمَّ قيلَ  (تركوا ذرية..  نزيدٌ ألكرمتُهُ

أما عىل كوهنا حرف رشط للمستقبل فهي بمعنى إن التي ملجرد الربط ال تدل عىل  للاميض حرف رشطمعناها عىل كوهنا 

بْطِ  ( أي لو)  هيَ  ( اء أو ثبوتانتف ، وما يستفاد من أحدمها أي ربط اجلواب بالرشط من غري داللة عىل انتفاء)  ملجردِ الرَّ

 االنتفاء هو مستفاد من خصوص األمثلة وليس من أصل وضع لو، فتكون لو مثل إنْ التي ملجرد ربط اجلواب بالرشط

انتفاء يعلم مبارشة  فعل كذا لو :سمعي، وهو قول ضعيف ألن كل من يضلكن إن للربط يف املستقبل ولو للربط يف املا

) ترد ألحد ثالثة معان، املعنى األول هو األصل فيها أي الكثري الغالب يف  واألصحُّ أَهنا وقوع الفعل من غري تردد (

ا ( وهو االستعامل العريب الفصيح ا بانتفاءِ رشطِها خارجً ع اخلارجي نحو: لو حرضتَ ) أي يف الواق النتفاءِ جواهبِ

دُ  ألكرمتُك، انتفى اإلكرام يف الواقع بسبب انتفاء احلضور ( رِ هِ ) بنحو أقل من األول وهو املعنى الثاين (  وقدْ تَ سِ كْ ) أي  لِعَ

لْامً انتفاء جواهبا ( بعكس املذكور أي انتفاء رشطها  لبلد؟ مثل أن يقال لك: هل زيدٌ يف ا انتفاء العلم بجواهبا،ب) أي  عِ

) ترد أيضا بنحو أقل و  ( فتقول: ال إذْ لو كان فيها حلرضَ جملسنا، فتستدل بعدم حضوره يف املجلس عىل عدم كونه يف البلد

امن األول والثاين عىل ما قاله السيد الرشيف يف حوايش املطول وهو املعنى الثالث هلا (  مع انتفاء رشطها )  الثباتِ جواهبِ

بَ  وذلك ( طِهاثبوتُ جواهبا (  )إنْ ناسَ ْ الرشط مثل: لو كان  نقيضثبوت اجلواب وأي إن حتققت مناسبة بني  ) انتفاءَ رشَ

عدم وجود املال، بل عىل العكس هو أنسب فمن ال يملك املال ال عندي مال ما أعطيتك، فثبوت عدم العطاء ال ينايف 

إذا قلنا: لو حرض زيدٌ ألكرمته، فاإلكرام ال يناسب عدم  يرجى منه العطاء، وهذا بخالف أمثلة القسم األول والثاين فمثال

احلضور، ولو كان يف البلدة حلرض جملسنا، حضور املجلس ال يناسب عدم الوجود يف البلدة بل ينافيه، وتلك املناسبة بني 

ط أوىل من الرشط يف ) أي بطريق األوىل بأن يكون نقيض الرش باألوىلثبوت اجلواب وانتفاء الرشط عىل ثالثة أنحاء إما ( 

َفْ ملْ يعْصِ (  ب اجلواب عليهترتّ  ) يشري إىل أثر قيل لصهيب وال أصل له: نعم العبد صهيب لو مل خيف اهللا مل  كـ لو ملْ خيَ

هو اخلوف من اهللا وما يرتتب عليه من الكف عن املعايص وونقيض الرشط يعصه، رتب عدم العصيان عىل عدم اخلوف، 

ووجه األولوية كون املعنى األول  عدم املعايصمن أن وجد بدله احلياء واحلب وما يرتتب عليه أوىل من عدم اخلوف ب

ضاعِ (  أكثر أفرادا يف الواقع لَّتْ للرّ ة بنت  أَو املساوي كـ لو ملْ تكنْ ربيبةً ما حَ رَّ ) املأخوذ من قوله صىل اهللا عليه وسلم يف دُ
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ينكحها بناء عىل جتويزهن أن ذلك من خصائصه: إهنا لو مل تكن ربيبتي يف أم سلمة ملا بلغه حتدث النساء أنه يريد أن 

رتّب عدم حلها عىل عدم كوهنا ربيبته، فهنا نقيض حجري ما حلت يل إهنا البنة أخي من الرضاعة. رواه الشيخان. 

ته بل كانت بنت أخيه الرشط وهو كوهنا ربيبته وما يرتتب عليه من عدم حلها عليه مساو لوجود الرشط بأن مل تكن ربيب

أَو  من الرضاعة وما يرتتب عليه من عدم حلها عليه، فهام متساويان إذْ احلرمة باملصاهرة مساوية للحرمة بالرضاع (

ضاعِ ) قولك يف امرأة عرض عليك الزواج منها ( األَدونِ كـ  ةُ الرّ )  للنسبِ  ( ) يلما حلّت ) بيني وبينها ( لو انتفتْ أُخوَّ

ة، رتب عدم حلها عىل عدم بيني وبينه خوهتا من الرضاع، فهنا نقيض الرشط وهو كوهنا أخته من الرضاعة وما أا باألخوّ

يرتتب عليه من عدم حلها عليه أدون من وجود الرشط بأن مل تكن أخته من الرضاعة بل كانت أخته من النسب فقط وما 

نِّي ) ترد (و  (حرمة النسب يرتتب عليه من من عدم حلها عليه ألن حرمة الرضاع أدون من  ) نحو قول الفقري  للتَّمَ

كَ فتنجحَ (  وللتَّحضيضِ  املعدم: لو كان يل مالٌ فأحجَّ ( رضِ ) نحو: لو جتتهدُ يف دروسِ كَ نحو:  ) وللعَ مَ  ( لو تأتينا فنُكرِ

وا السائلَ  )وللتَّقليلِ نحو  ْ  (خرب: ردُّ تيرس من كثري أو قليل ولو بلغ يف القلة إىل واملعنى تصدقوا بام ) قٍ رَ ولوْ بِظِلْفٍ حمُ

واملحرق أي املشوي أي ال تردوا  واملعز، قدم البقر والغنمل بمنزلة الظفرالظلف مثال فإنه خري من العدم، والظِلف هو 

اه أبو داود روا، واألثر املذكور قال عنه احلافظ العراقي يف ختريج اإلحياء: إال ظِلفا حمرق واالسائل إال بيشء ولو مل جتد

يْدٍ وقال ابن عبد الرب مضطر  ) ترد ( و ( . اهـبوالرتمذي وقال حسن صحيح والنسائي واللفظ له من حديث أم بُجَ

ةً  يَّ رِ ، أي يود أحدهم تعمري ألف سنة. ) نحو: مصدَ رُ ألفَ سنةٍ هم لو يعمّ  يودُّ أحدُ
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 مباحث الكتاب -الثامن والعشرونالدرس 
 

 احلروف خامتة
 

، حرف نفي ونصب واستقبال، أي ينفي املضارع وينصبه وخيصصه لزمن االستقبال بعد أن كان لنْ اين والعرشون: الث

خالفا للعالمة الزخمرشي، تأبيده  وال تفيد لن توكيد النفي وال ) لنْ يفلحَ الساحرُ و (صاحلا للحال واالستقبال، مثل: 

، أي ال زلت.ن عصفور وغريه نحو: لنْ تمة ابعىل ما ذكره العال دعاءوتأيت أيضا إلفادة ال  زالَ بخريٍ

 ، فاالسمية ترد: وترد اسمية وحرفية، ما الثالث والعرشون:

 ينفد والذي عند اهللا باق. ) أي الذي عندكمما عندكم ينفدُ وما عندَ اهللاِ باقٍ ، بمعنى الذي مثل: ( موصولة -١

، أي ربّ يشءٍ كرهته. هلاأي تفرس باسم نكرة ويقع بعدها صفة ، نكرة موصوفة -٢ كَ قَ فيه نفعُ هتَهُ حتقّ   مثل: ربَّ ما كرِ

!.، مثل: ما أحسنَ قولَ تعجبية -٣  كَ

يَ ، وهي الالحقة لنعم وبئس، نحو: ( متييزية -٤ امَّ هِ نِعِ دقاتِ فَ بْدوا الصَّ  -بعدها أي ال حتتاج صفة -تامة فام نكرة ) إنْ تُ

     ي نعم شيئًا هيَ أي ابداؤها.مبنية عىل السكون يف حمل نصب متييز، أ

يَّة -٥ غِ بالَ َّا أَنْ يكتبَ  ،باإلكثار من فعل، وهي للمبالغة يف اإلخبار عن أحد مُ ا ممِ ، أي أن زيدا خملوق من أمر نحو: إنَّ زيدً

ن اجلارة متعلقة به، وما نكرة تامة بمعنى أمر يف  حمل جر بمن، وذلك األمر هو الكتابة، فخرب إن حمذوف تقديره خملوق ومِ

أيفَ بعهدي، أي أنني خملوق من أمر  ، ومثل: إين مما أنْ وأن املصدرية والفعل بعدها بتأويل مصدر جمرور هو بدل من أمر

خلق  :فجعل نفسه لكثرة وفائه كأنه خملوق منه وذلك عىل سبيل املبالغة، مثل قوله تعاىلوذلك األمر هو الوفاء بالعهد، 

    كأنه خملوق منها. استعجاله لفرطاإلنسان من عجل، جعل 

ا املرسلونَ ، مثل: ( استفهامية -٦  .) ؟ فام خطبُكم أهيُّ

 غري زمانية) أي استقيموا هلم مدة استقامتهم لكم، أو  فام استقاموا لكم فاستقيموا هلممثل: (  زمانية، وهذه إما رشطية -٧

هُ اهللاُوما تفعلوا من خريٍ يعلَ (  مثل:  ).   مْ

 د:واحلرفية تر

 فذوقوا بام نسيتم) أي مدة استطاعتكم، أو غري زمانية مثل: (  فاتقوا اهللا ما استطعتممثل: (  زمانية، وهذه إما مصدرية -١

  ) أي بنسيانكم.

امثل: (  عاملة عمل ليس، وهذه إما نافية -٢  ). ما أنتم إال برشٌ مثلنامثل: (  غري عاملة)، أو  ما هذا برشً

 ن اهللاِ مِ  ام رمحةٍ بفمثل: (  غري كافة) فام كفّت إنّ عن عملها، أو  إلهٌ واحدٌ  اهللاُإنام مثل: ( فة عن العمل كا، وهي إما زائدة -٣

 وأصله فربمحة. ) هلم تَ نْ لِ 

نْ الرابع والعرشون:   ، حرف جر يرد للمعاين اآلتية:مِ
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سَ عىل التقوملمثل: (  والزمان)،  ن املسجدِ احلرامِ مِ مثل: (  ابتداء الغاية يف املكان -١ ن أولِ يومٍ  سجدٌ أُسِّ   ). مِ

، أي إليكَ ، فتكون مثل إىل، تقول: انتهاء الغاية -٢  .اقرتبَ العدوُّ منكَ

قوا مما حتبونَ  لنْ ، مثل: ( التبعيض -٣ نفِ  ) أي من بعض ما حتبون. تنالوا الربَّ حتى تُ

سَ من األوثانِ ، مثل: ( التبيني -٤ جْ  هو األوثان.) أي الذي  فاجتنبوا الرِّ

هم يف آذاهنم من الصواعقِ ، مثل: ( التعليل -٥    ) أي ألجل الصواعق. جيعلونَ أصابعَ

 ) أي بدهلا. أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرةِ ، مثل: ( البدل -٦

ن تنصيص للعموم.تنصيص العموم -٧ نْ لكن بزيادة مِ  ، مثل: ما يف الدار من رجل، هي للعموم بدون مِ

ن نصيص عىل العمومتوكيد الت -٨ ن يفيد التنصيص عىل العموم فإذا زدت مِ ، مثل: ما يف الدارِ من أحد، فإن املثال بدون مِ

 أكدت ذلك.

ين مثل: ( أي للتمييز بأن ت، الفصل -٩  .) حِ املصلِ  نَ مِ  دَ املفسِ  يعلمُ  واهللاُدخل عىل ثاين املتضادَّ

 أي بطرف. ) ينظرون إليك من طرف خفيّ ، مثل: ( بمعنى الباء -١٠

نْ  -١١  ) أي عن هذا. من هذا قد كنا يف غفلةٍ ، مثل: ( بمعنى عَ

 ) أي فيه. إذا نودي للصالةِ من يومِ اجلمعة، مثل: ( بمعنى يف -١٢

 ) أي عند اهللا. لن تغني عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللاِ شيئا، مثل: ( بمعنى عند -١٣

بوا بآياتنا ونرصناه من القومِ ، مثل: ( بمعنى عىل -١٤  عليهم.نرصناه ) أي  الذينَ كذّ

نْ اخلامس والعرشون:    ، وتكون:مَ

 ). ن يف السموات واألرضوهللاِ يسجد مَ مثل: (  ،موصولة -١

حكمثل:  ،نكرة موصوفة -٢ نْ نصحتهُ استفاد من نُصْ ب مَ  ، أي ربّ إنسان.رُ

 ). من يعمل سوءً جيز به، مثل: ( رشطية -٣

ن بعثنا من مرقدنا، مثل: ( استفهامية -٤  )؟. مَ

؟، وقد يطلب هبا التصور قليال مثل: ، حرف استفهام يطلب به التصديق هلالسادس والعرشون:  كثريا مثل: هل جاء زيدٌ

و ؟ فتكون بمعنى اهلمزة حينئذ.  هل جاءَ زيدٌ أم عمرٌ

احلكم، وال تفيد ترتيبا والمعيّة، بني املعطوف واملعطوف عليه يف  ، وهي ملطلق اجلمعالواو العاطفةالسابع والعرشون: 

و، إذا جاء االثنان، سواء جاءا معا، أم جاء زيدٌ قبل عمرو أو بالعكس، وسواء جاء الثاين بعد األول  تقول: جاءَ زيدٌ وعمرٌ

 مبارشة أو بعد مهلة.
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 ( شرح النص )
 

، واألَصحُّ أهنَّ   .عاءِ ا للدُّ وأهنَّ  ،هُ يِ وال تأبيدَ توكيدَ النَّف ا ال تفيدُ ولَنْ حرفُ نصبٍ ونفيٍ واستقبالٍ

، ورشطيَّةً زمانِ  ، واستفهاميّةً يَّةً غِ بَالَ ةً ومُ ةً تعجبيّةً ومتييزيّ ، وتامَّ ، أو نكرةً موصوفةً دُ اسامً موصولةً  ،ةٍ مانيَّ ز وغريَ  ةً يَّ وما ترِ

 .ةٍ كافَّ  وغريَ  ةً كافَّ  وزائدةً  ،ونافيةً  ،كذلكَ  ةً يَّ رِ دَ صْ ا مَ وحرفً 

نْ البتد ، ومِ لِ صْ هِ، وللفَ ، ولتوكيدِ ، ولتنصيصِ العمومِ ، وللبدلِ ، وللتعليلِ ، وللتبينيِ اءِ الغايةِ غالبًا، والنتهائِها، وللتبعيضِ

، وعىل. ندَ ، ويف، وعِ نْ ، وعَ  وبمعنى الباءِ

، أَو نكرةً موصوفةً  نْ موصولةً ةً رشطِيَّةً  ،ومَ . ،واستفهاميَّةً  ،وتامَّ ةً  ومتييزيَّ

. وهلْ لطلبِ التَّص رِ قليالً ا، والتَّصوُّ  ديقِ كثريً

. ةُ ملطلقِ اجلمعِ يف األصحِّ  والواوُ العاطِفَ

 ....................................................................................................................... 

نْ حرفُ نصبٍ ونفيٍ واستقبالٍ  ) الثاين والعرشون ( و(  ا ال تفيدُ  للمضارع ( ) لَ توكيدَ النَّفيِ وال  ) مع ذلك (واألَصحُّ أهنَّ

 تفيدمها ( :) لقوله تعاىل ملوسى عليه الصالة والسالم: لن تراين، ومعلوم أنه كغريه من املؤمنني يراه يف اآلخرة، وقيل هُ تأبيدَ 

ا ) األصح ( و  عاءِ  ) ترد بواسطة الفعل بعدها (أهنَّ ) الثالث  و( بن عصفور وغريه، خالفا ملن نفى ذلك ) وفاقا الللدُّ

دُ اسامً  والعرشون ( ، وهي حينئذ تكون نحو: ما عندكم ينفد وما عند اهللا باق، أي الذي)  موصولةً ) إما أن تكون (  ما ترِ

هتَهُ حتقّ ) بمعنى يشء  أو نكرةً موصوفةً  ( معرفة بخالف البواقي ، أي ربّ ويقع بعدها صفة هلا مثل: ربَّ ما كرِ كَ قَ فيه نفعُ

ةً  يشءٍ كرهته (  مثل: أكرمْ رجالً ما ( مستغنية عن الصفة بعدهاالتي تكون أي معطوفة عىل موصوفة أي ونكرة تامة )  وتامَّ

ا ! فام: نكرة تامة تعجبية) تعجبيّةً  :  ةبمعنى يشء عظيم مبني نحو: ما أحسنَ زيدً عىل السكون يف حمل رفع مبتدأ، وأحسنَ

ا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  فعل ماض مبني عىل الفتح، والفاعل ضمري مسترت يعود عىل ما، وزيدً

ةً  يف آخره ( ،  تعجبية أي وتامة متييزية عىل ة) معطوف ومتييزيّ يَ امَّ هِ نِعِ دقاتِ فَ بْدوا الصَّ وهي الالحقة لنعم وبئس، نحو: إنْ تُ

يف حمل نصب متييز، أي نعم شيئًا هيَ أي ابداؤها، ونحو: بئس ما اشرتوا به أنفسهم، أي فام نكرة تامة مبنية عىل السكون 

يَّةً  بئس شيئا ( غِ بَالَ وهي للمبالغة يف اإلخبار عن أحد باإلكثار من فعل، نحو: معطوفة عىل تعجبية أي وتامة مبالغية  )ومُ

، أي أن زيدا خملوق من أمر وذلك َّا أَنْ يكتبَ ا ممِ ن اجلارة  إنَّ زيدً األمر هو الكتابة، فخرب إن حمذوف تقديره خملوق ومِ

فجعل لكثرة كتابته كأنه خملوق منها عىل سبيل املبالغة، نظري قوله متعلقة به، وما نكرة تامة بمعنى أمر يف حمل جر بمن، 

نحو: فام استقاموا لكم فاستقيموا  )ورشطيَّةً زمانِيَّةً ) نحو: ما هو عملك؟ (  واستفهاميّةً  خلق اإلنسان من عجل ( :تعاىل

هُ اهللاُ (  ) وغريَ زمانيَّةٍ هلم، أي استقيموا هلم مدة استقامتهم لكم (  ةً  ) ترد (و نحو: وما تفعلوا من خريٍ يعلَمْ يَّ رِ دَ صْ ا مَ حرفً

 يتم، أي بنسيانكم () أي زمانية نحو فاتقوا اهللا ما استطعتم، أي مدة استطاعتكم، وغري زمانية نحو: فذوقوا بام نس كذلكَ 

اونافيةً  ةً  ( أو غري عاملة مثل: ما أنتم إال برشٌ مثلنا ،) إما عاملة عمل ليس مثل: ما هذا برشً أ مانعة من عمل ) وزائدةً كافَّ
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ةٍ ما قبلها ملا بعدها نحو: إنام اهللا إله واحد (  ن اهللاِ لِنْتَ هلم، وأصله فربمحةٍ  وغريَ كافَّ ) الرابع  و () نحو: فبام رمحةٍ مِ

مها بان ترد وغري ،) بمعنى املسافة من مكان نحو: من املسجد احلرام، وزمان نحو: من أول يوم البتداءِ الغايةِ والعرشون ( 

 أكثر منوهو االبتداء ) أي ورودها هلذا املعنى  اغالبً  ( نحو: إنه من سليامنَ  و مكانأملحض االبتداء من غري اعتبار زمان 

، أي إليكالغاية نحو:  انتهاء ) أي هاوالنتهائِ  (ورودها لغريه  أي  ،) نحو: حتى تنفقوا مما حتبونَ  وللتبعيضِ  ( اقرتبَ منكَ

، أي الذي هو األوثان  ) وللتبينيِ  بعضه ( سَ من األوثانِ جْ ) نحو: جيعلون أصابعهم يف  وللتعليلِ  (نحو: فاجتنبوا الرِّ

) وهي  العمومِ  ولتنصيصِ  أي بدهلا (، نحو: أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة)  وللبدلِ  ( ، أي ألجلهاآذاهنم من الصواعق

 ،ظاهر يف العموم حمتمل لنفي الواحد فقط نْ بدون مِ  والداخلة عىل نكرة ال ختتص بالنفي نحو: ما يف الدار من رجل، فه

لداخلة عىل نكرة ختتص بالنفي نحو: تنصيص العموم وهي التوكيد ) أي  هِ ولتوكيدِ  جلنس (ستغراق اوهبا يتعني النفي ال

، فإن كلمة أحد نكرة ال تستعمل إال  ما يف الدار من أحد، يف النفي عىل ما ذكر بعض النحاة، فإذا قلت: ما يف الدار أحدٌ

ن أفادت توكيده نصا يفكان هذا  ين نحو: واهللا  ) وللفصلِ  ( العموم فإذا زدت مِ أي للتمييز بأن تدخل عىل ثاين املتضادّ

) نحو: قد كنا يف  عنْ  ) بمعنى ( و ( طرفأي ب .) نحو: ينظرون من طرف خفي وبمعنى الباءِ  يعلم املفسد من املصلح (

لن تغني  :) نحو عندَ  ) بمعنى ( و أي فيها ( .أروين ماذا خلقوا من األرض :نحو ) يف ) بمعنى ( و أي عنه ( .غفلة من هذا

أي  .الذين كذبوا بآياتنا ونرصناه من القوم :) نحو عىل ) بمعنى ( و ( اهللا أي عند .اعنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئ

نْ ( ) اخلامس والعرشون  و(  عليهمنرصناه  أو ) نحو: وهللا يسجد من يف السموات واألرض (  موصولةً  إما أن تكون () مَ

حك)  موصوفةً  نكرةً  نْ نصحتهُ استفاد من نُصْ بَّ مَ من ) نحو:  رشطيةً (  موصوفة ) معطوفة عىل ةً وتامَّ  ، أي ربّ إنسان (رُ

مَ  يمدح برش قول الشاعر نحو)  ومتييزيةً  ( ؟ فمن ربكام يا موسى) نحو:  واستفهاميةً  ( جيز به يعمل سوءً  بن مروان: ونِعْ

، ففاعل نعم ضمري مسترت يعود عىل برش، ومن متييز بمعنى رجل، و ٍّ وإعالنِ وَ يف رسِ نْ هُ املخصوص هو وَ هالضمري مَ

ن ما اسم موصول بمعنى فنفى ذلك وقال إ غريهأما وهذا عىل مذهب اإلمام أيب عيل الفاريس، و ،راجع إىل برشباملدح 

ا  ) السادس والعرشون (و  ( ، وهذا هو املشهورالذي فاعل نعم ؟ ( )هلْ لطلبِ التَّصديقِ كثريً )  و مثل: هل جاء زيدٌ

رِ قليالً لطلب (  و ؟ فتكون بمعنى اهلمزة حينئذ كام قال اإلمام ابن مالك رمحه اهللا ()  التَّصوُّ ) و  مثل: هل جاءَ زيدٌ أم عمرٌ

ةُ ملطلقِ اجلمعِ السابع والعرشون (  و، سواء أجاء عمرو مع زيد  املعطوفني يف احلكم) بني الواوُ العاطِفَ نحو جاءَ زيدٌ وعمرُ

 تفيد املعية.  :، وقيللرتتيبتفيد ا :) وقيل يف األصحِّ ( أو بعده أو قبله 
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 مباحث الكتاب -التاسع والعشرونالدرس 
 

 األمر
 

؛ ألن املتبادر جمازٌ يف الفعل ،لقول املخصوص وهو افعل كذال اللغة حقيقة يف)  ر -م-أ(  اللفظ املنتظم من أحرفأوال: 

) أي قلْ هلم: وأمرْ أهلكَ بالصالة  القول: (والتبادر عالمة احلقيقة، مثال  القول دون الفعللفظ األمر إىل الذهن هو  من

وما أمر فرعون نحو: (  الشأن، وكذا هو جماز يف ) أي يف الفعل الذي تعزم عليه وشاورهمْ يف األمرِ ، ومثال الفعل: ( صلوا

نْ يسودُ  الصفةألمرٍ ما حصل هذا، أي ليشء ما، ويف نحو:  اليشء، ويف ه) أي شأن برشيد أي لصفة  ،نحو: ألمر ما يسودُ مَ

 من الصفات.

فَّ  نحوِ  مدلولٍ عليه بغريِ  فٍّ كَ  غريِ فعل ٍ عىل طلبِ  الدالُّ  اللفظُ حدّ األمر هو: ثانيا:  وا اهللاَمثل: (  .كُ قُ  ). اتَّ

) الطلب معناه بدهيي يفهم بمجرد التفات النفس إليه بال نظر إذْ كل عاقل يفرق بينه وبني غريه من أنواع  طلب ( قولنا:

   كاخلرب فال حيتاج إىل تعريف.الكالم 

فٍّ  وقولنا: ( ال ترك حمض، فحينئذ إذا مل نضف  وهو فعل كف النفسطلب احرتاز عن النهي فقد تقدم أنه  ) فعلٍ غريِ كَ

 ) قيد يراد منه اإلخراج. غري كفّ فـ (  دخل فيه النهي فأفسد التعريف غري كفقيد 

فَّ مدلول عل ( وقولنا: ، وهذا قيد يراد منه اإلدخال الكف مدلول عىلأي  ) يه بغري نحوِ كُ ، وذلك أن بغري صيغة كفّ

فَّ عن رشبِ  فَّ نحو: كُ ، وتارة يدل عليه بلفظ كُ الكف عن الفعل تارة يُدل عليه بصيغة ال تفعل نحو: ال ترشبْ اخلمرَ

فَّ  ، و ذَر نحو: اخلمر، أو ما يف معنى كُ ، فا اترك، والرسقةَ  دعاخلمرَ لكف بصيغة ال تفعل هو النهي، والكف فعلَ املنكراتِ

فَّ   هو من األمر. بصيغة كُ

 فاتضح أن األمر نوعان: 

فَّ ونحوها -١ . ،اللفظ الدال عىل طلب الفعل بغري لفظ كُ هْ  مثل: اكتب وصلّ ولينفقْ وصَ

فَّ ونحوها -٢ ، فإهنا أوامر اللفظ الدال عىل طلب الفعل بلفظ كُ فَّ ودعْ وذرْ واتركْ يف وإن كانت الحا اصط، مثل: كُ

فَّ عن رشب اخلمر، وال ترشب اخلمر، بمعنى واحد واألول أمر والثاين هني.  املعنى هنيا، فكُ

 .) إرادة الطلب -الستعالءا -العلو( ال يشرتط يف األمر  ثالثا:

 املطلوب منه، كالسيد وعبده، واألمري ورعيته. أعىل رتبة منبأن يكون الطالب  فالعلو

، ويظهر االستعالء يف كيفية النطق باللفظ لب فيه تعاظم أي فيه إظهار نوع سلطة عىل املأموريكون الطبأن  االستعالءو

 بأن يكون بصوت مرتفع مع غلظة.
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) فليسوا بأعىل منه رتبة ال حقيقة فامذا تأمرونَ والدليل عىل عدم اعتبارمها يف حد األمر قوله تعاىل حكاية عن فرعون: ( 

، فقد وجد األمر من غري علو وال وهم كانوا يعدونه إهلا بعد أن يظهروا االستعالء عليه يف وقت املشورةألنه يست وال ادعاءً 

 استعالء.

مل يكن أمرا ألنه قد قيل إذا مل يقصد الطلب ف للشخص بأن يكون الطالب قد قصد بلفظه توجيه الطلب الطلبوأما إرادة 

)  افعلوا ما شئتمكقوله تعاىل: (  غري الطلب كالتهديدخرج لما ر متى ، وأجيب بأن األميستعمل يف غري الطلب كالتهديد

 جمازا، وتعريفنا املتقدم لألمر هو تعريف حلقيقة األمر ال ملجازه فال حاجة العتبار قيد إرادة الطلب يف حد األمر. عدّ 

   بيانه: ، األمر بيشء ال يستلزم إرادة وقوعه :رابعا

، وإرادة دينية تقتيض حمبة اليشء، فإذا أمر اهللا تعاىل عباده بأمر ة تقتيض وجود اليشء يف الواقعإرادة كوني اإلرادة نوعان: إن

إرادة وقوعه يف الواقع  دائام اقتىض أمره هذا حمبته لوجود ذلك اليشء وإال ملا أمر به، وال يقتيضكاإليامن والصالة والزكاة 

 فإن اهللا أمر أبا هلب باإليامن ومل يرد وقوعه.

ومعلوم أن األمر والنهي مها قسامن من الكالم فيكون هنالك  األزيل بالكالم النفيسقد تقدم أن األشاعرة قالوا  مسا:خا

فَّ  -أي طلب -اقتضاءأمر نفيس وهني نفيس فاألمر النفيس هو:   .فعل غري كفّ مدلول عليه بغري نحو كُ

 عىل معنى الطلب. ةوال تفعل أي الصيغة اللفظية الدال وأهل احلديث واملعتزلة ال يثبتون من األمر والنهي إال افعل

 



١١٥ 
 

 ( شرح النص )
 

 األمرُ  
 

فٍّ مدلولٍ  أَ مَ رَ حقيقةٌ  ، والنَّفْيسُّ اقتضاءُ فعلٍ غريِ كَ حِّ .نحوِ عليهِ بغريِ  يف القولِ املخصوصِ جمازٌ يف الفعلِ يف األَصَ فَّ  كُ

لُوٌّ وال استعالءٌ  ُ يف األَمرِ عُ تَربَ عْ ندَ وال إرادةُ الطَّ وال يُ ُّ غريُ اإلرادةِ عِ
، والنَّفْيسِ ، والطَّلبُ بدهييٌّ   نا.لبِ يف األصحِّ

 ....................................................................................................................... 

أي اللفظ املنتظم من هذه األحرف  )أَ مَ رَ  ( ) أي هذا مبحث األمررُ األمفقال: ( بادئا باألمر يف مباحث األقوال رشع 

) نحو: وأمر  حقيقةٌ يف القولِ املخصوصِ  ( للتنصيص عىل إرادة لفظه املسامة بألف ميم راء وتقرأ بصيغة املايض مفككا

 ،أي الفعل الذي تعزم عليه .مر) نحو: وشاورهم يف األ يف األصحِّ  يف الفعلِ  جمازٌ  أي: قل هلم صلوا ( .أهلك بالصالة

غري ذلك،  :وقيل يقال عىل كل منهام حقيقة،هو مشرتك بينهام  :لتبادر القول دون الفعل من لفظ األمر إىل الذهن، وقيل

 فعلٍ  أي طلب ( )  اقتضاءُ  النفيسُّ مر ( ) األ و (نفيس ولفظي بنيّ ذلك بقوله:  :وملا كان األمر عند األشاعرة عىل نوعني

ألن ما دلّ عليه بكف ونحوها  ) فَّ كُ  نحوِ  بغريِ  ) أي الكفّ ( عليهِ  مدلولٍ  () خرج بالكف النهي ألنه طلب كفّ  كفٍّ  غريِ 

اللفظ املقتيض لفعل غري كف مدلول  :كذر ودع من األمر ال النهي، وأما حد األمر اللفظي فيؤخذ من تعريف النفيس فهو

فَّ  )  علوٌّ  ( فال يعرتض عىل عدم اشتامل التعريف عليها النفيس واللفظي ) بقسميه مرِ األ يف وال يعتربُ  (عليه بغري نحو كُ

 إلطالق األمر بدوهنام أي تعاظم ) بأن يكون الطلب بعظمة وال استعالءٌ  بأن يكون الطالب عايل الرتبة عىل املطلوب منه (

ألن استعامل األمر يف غري الطلب كالتهديد جماز فال  ) باللفظ الطلبِ  وال إرادةُ  قال تعاىل حكاية عن فرعون فامذا تأمرون (

  العلو، وقيل يعترب االستعالء، وقيل يعترب إرادة الطلب ) وقيل: يعترب يف األصحِّ حاجة إىل اعتبار إرادة الطلب فيه ( 

ر بمجرد التفات النفس إليه بال نظر، إذ كل عاقل يفرق بالبدهية بينه وب بدهييٌّ  والطلبُ ( ه كاإلخبار وما ني غري) أي متصوّ

ذاك إال لبداهته، وهذا جواب سؤال تقديره إن معرفة املحدود متوقفة عىل معرفة احلد، فال بد أن يكون احلد بجميع 

أجزائه معلوما وأجىل من املحدود، وقد أخذ االقتضاء الذي معناه الطلب يف تعريف األمر وهو خفي حيتاج إىل بيان 

، واجلواب إن قولكم هذا مبني عىل أن الطلب نظري حيتاج إىل تعريف وال نسلم هو ال جيوزو فيفالتعريف به تعريف باخل

خالفا  ) عندنا ) لذلك الفعل ( اإلرادةِ  غريُ  ف باقتضاء فعل إىل آخره () املعرَّ  النفيسُّ  ) األمر ( و (ذلك بل هو بدهيي 

ن ومل يرده منه المتناعه واملمتنع غري مراد، أما عند املعتزلة فإنه تعاىل أمر من علم أنه ال يؤمن كأيب هلب باإليامللمعتزلة 

، فاعرتض الكونية فعل معناه إرادته ألهنم ينكرون الكالم النفيس ويثبتون اإلرادة فردوا الطلب إىل اإلرادةالفاقتضاء 

هذه املسألة يعربون عنها بأن الطلب ، ود شيئا وقع فيلزم أنه أراد اإليامن من أيب هلب ومل تتحقق إرادتهاعليهم بأن اهللا إذا أر

 هل هو عني اإلرادة أو غريها؟
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 مباحث الكتاب -الثالثونالدرس 
 

 صيغة افعل

 

  ؟ صيغة لفظية وضعت يف اللغة لتدل عليه -القائم يف النفس الطلبوهو  -النفيسمر هل لأل أوال:

ه، وصيغة افعل نحو اكتب وقم وصهْ ولينفق فقال بعض القائلني بالكالم النفيس: ليس للطلب صيغة خمصوصة تدل علي

تدل صيغة افعل عىل األمر إال بقرينة كأن يقال: صلّ فال  ،يف الطلب وغري الطلب عىل نحو االشرتاك تستعمل حقيقة

 فالنتيجة مل تضع العرب صيغة افعل لتدل عىل خصوص الطلب. ،لزوما

ح آخرون من القائلني  ال يفهم منها غريه  وضوعة لألمر النفيس الذي هو الطلب،الكالم النفيس أن صيغة افعل مبوصحّ

 فالنتيجة لألمر النفيس صيغة لفظية خمصوصة تدل عليه.عند جتردها عن القرائن، 

ليس إال العبارات  والنهي وسائر أقسام الكالم ألن األمر ؛فهذه املسألة ال موقع هلا وأما غري القائلني بالكالم النفيس

  .ال تتكاسلْ و درسْ اللفظية نحو ا

 وهي:  ترد صيغة افعل لستة وعرشين معنى: ثانيا

 ). وأقيموا الصالةَ ، مثل: ( الوجوب -١

ا، مثل: ( الندب -٢  )  فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريً

 ). كلوا من الطيّباتِ  ، مثل: (اإلباحة -٣

 ). اعملوا ما شئتم إنه بام تعملون بصري، مثل: ( التهديد -٤

دنيوية بخالف الندب،  ) والفرق بينه وبني الندب أن املصلحة فيه من رجالكم واستشهدوا شهيدينِ (  ، مثل:اإلرشاد -٥

تعاىل أثيب عليه لكن  االمتثال واالنقياد إىل اهللا مثال فإن قصد الشخص باالستشهاد اإلرشاد ويرتتب عليه أنه ال ثواب يف

 دون ما قبله. فيه ه من الضياع فإنه يثاب عليه لكن ثوابهمالن قصد الثواب ومصلحة دنيوية كحفظ وكذا إ ألمر خارج،

، ف صاحبك، كقولك لإرادة االمتثال -٦  إنه ال غرض لآلمر هنا إال إرادة االمتثال.وأنت عطشان: اسقني ماءً

، وهذا يكون يف غري الشارع كي يتميز عن اإلباحة ألهنا حكم رشعي، اإلذن بالفعل -٧ ، كقولك ملن يطرق الباب: ادخلْ

  وبعضهم أدرج هذا يف اإلباحة.

) رواه الشيخان، وهو غري مكلف فيحمل عىل  كلْ مما يليكَ ، مثل: قوله صىل اهللا عليه وسلم للغالم: ( التأديب -٨

 التأديب أي هتذيب األخالق وإصالح العادات. 

لكفار بل القصد ختويفهم، والفرق بينه ) فليس القصد إباحة التمتع ل عوا فإن مصريكم إىل النارقلْ متتّ ، مثل: ( اإلنذار -٩

 بخالف التهديد، وبعضهم مل يفرق بينهام وجعل اإلنذار من التهديد، وهو األظهر. -كالنار -ذكر الوعيد  وبني التهديد
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لرزق يف كااخللق  يذكر ما حيتاج إليهيف االمتنان أنه  ) والفرق بينه وبني اإلباحة كلوا مما رزقكم اهللاُ ، مثل: (االمتنان -١٠

  وال غنى هلم عنه. فإنه به قوام حياهتم اآلية

    قرينة عىل أن القصد باألمر هو اإلكرام. فالسالم واألمن املذكوران يف اآلية ) ادخلوها بسالم آمننيمثل: (  ،اإلكرام -١١

 ). خاسئنيَ  ةً كونوا قردمثل: ( تهان واالنتقال من حالة حسنة إىل حالة ممتهنة المأي الذلة وا، تسخريال -١٢

والفرق بني التسخري والتكوين أن التكوين فيه رسعة  ) كنْ فيكونمثل: ( برسعة، من عدم أي اإلجياد ، تكوينال -١٣

 االنتقال من عدم إىل وجود وليس فيه انتقال من حالة إىل حالة بخالف التسخري.

 ). فأتوا بسورةٍ من مثلهمثل: (  أي إظهار العجز،، التعجيز -١٤

 ). ذقْ إنكَ أنت العزيزُ احلكيمُ ، مثل: ( اإلهانة -١٥

 ). فاصربوا أو ال تصربوا، مثل: ( التسوية -١٦

 ). ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق، مثل: ( الدعاء -١٧

 ، مثل: انجلِ أهيا الليل الطويل.التمني -١٨

بينه وبني اإلهانة أن اإلهانة تكون بقول أو فعل أو  والفرق ) ألقوا ما أنتم ملقون( مثل: وهو عدم املباالة، ، االحتقار -١٩

القيام له، بخالف االحتقار فإنه يكون يف القلب مع خلو الصيغة بام يشعر من إهانتهم فإن عدم عدم إجابته أو كتركهام 

 قوله ألقوا إنام يدل عىل عدم االكرتاث بشأهنم وقلة املباالة.

 .شئتصنعتَ ما ) رواه البخاري، أي  إذا مل تستحِ فاصنع ما شئتَ : ( ، مثل قوله صىل اهللا عليه وسلماخلرب -٢٠

ما ألعىل  افيه ذكرً متنان أن والفرق بينه وبني اال ) كلوا من طيبات ما رزقناكممثل: (  أي تذكري النعمة،، اإلنعام -٢١

ية السابقة، وبعضهم مل يفرق بينهام ففيه ذكر أدنى ما حيتاج إليه كالرزق يف اآل نبخالف االمتنا حيتاج إليه كطيبات الرزق،

  وهو أقرب.

    . ) فاقض ما أنت قاضٍ مثل: ( وهو رد األمر إىل غريك ويسمى التسليم، ، التفويض -٢٢

 انظر هو طلب التعجب من صنيعهم.ـ ) واملقصود ب نظر كيف رضبوا لك األمثالا، مثل: ( التعجيب -٢٣

 .) ين يشهدون أن اهللا حرم هذاقل هلمّ شهدائكم الذ، مثل: ( التكذيب -٢٤

 ). فانظر ماذا تر، مثل: ( املشورة -٢٥

 ) . انظروا إىل ثمره إذا أثمر، مثل: ( االعتبار -٢٦

، وهل الوجوب ذهب اجلمهور إىل أن الوجوب هو املعنى احلقيقي لصيغة افعل وبقية املعاين جمازية حتتاج لقرينة :لثاثا

فقال بعضهم: إن الوجوب مستفاد من اللغة بدليل أن أهل اللغة  عقال ؟ أقوال: لصيغة لغة أو رشعا أومستفاد من ا

وقال بعضهم: إن الوجوب مستفاد من الرشع ألن  قال له أبوه مثال: افعل كذا، فلم يفعل،حيكمون باملخالفة عىل من 

العقل بدليل أهنا لو مل تكن  استحقاق العقاب عىل العايص إنام هو بحكم الرشع به، وقال بعضهم: إن الوجوب مستفاد من

 لكان معناها افعل إن شئت. للوجوب
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فإن ثبتت قرينة تغري االعتقاد  ،الصواب أنه جيب اعتقاد الوجوب يف صيغة افعل قبل البحث عن القرائن الصارفةرابعا: 

      وإال فال.
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 ( شرح النص )
 

 مسألةٌ 
 

لْ  ، ولإلرشادِ، وإلرادةِ ، خمتصةٌ باألمرِ النفيسِّ األَصحُّ أَنَّ صيغةَ افعَ ، وللتهديدِ ، ولإلباحةِ ، وللندبِ دُ للوجوبِ وترِ

 ، ، وللتسويةِ ، ولإلهانةِ ، وللتعجيزِ ، وللتكوينِ ، وللتسخريِ ، ولإلكرامِ ، ولالمتنانِ ، ولإلنذارِ ، وللتأديبِ ، ولإلذنِ االمتثالِ

، و ، وللخربِ ، وللتمني، ولالحتقارِ ، وللوللدعاءِ ، وللتفويضِ .جيتَّعْ لإلنعامِ ، وللمشورةِ، ولالعتبارِ ، وللتكذيبِ  بِ

، وأَنهُ جيبُ اعتقادُ الوجوبِ هبا قبلَ البحثِ   .واألَصحُّ أهنا حقيقةٌ يف الوجوبِ لغةً عىل األصحِّ

....................................................................................................................... 

) واملراد هبا فعل األمر نحو: أنَّ صيغةَ افعلْ ) عىل القول بإثبات الكالم النفيس (  األصحُّ  ( ) يف صيغة افعلمسألةٌ هذه ( 

، والفعل املضارع املقرون بالالم نحو: لينفق (  ، واسم فعل االمر نحو: صهْ الذي هو  ) خمتصةٌ باألمرِ النفيسِّ اكتب وصلّ

ختتص به ال  :، وقيلمن املعاين كالتهديد عليه وضعا دون غريه بأن تدل لنفس، ومعنى اختصاصها بهطلب الفعل القائم با

أما املنكرون للنفيس فال حقيقة لألمر وسائر أقسام الكالم أو صمْ وإال عاقبتك، لزوما،  فال تدل عليه إال بقرينة كصلّ 

وثالثني  فٍ عىل ما يف األصل، وإال فقد أوصلها بعضهم لنيّ ) صيغة افعل لستة وعرشين معنى  وتردُ  ( عندهم إال العبارات

فكاتبوهم إن علمتم فيهم : ) نحو وللندبِ  (  ) نحو: أقيموا الصالةَ  للوجوبِ  ميز بعضها عن بعض بالقرائن (توي ،معنى

الل كان األمر هبا فإن أريد هبا احل، ملستلذاتما رزقناكم، إن أريد بالطيبات ا ) نحو: كلوا من طيبات ولإلباحةِ  ( خريا

واملصلحة فيه دنيوية  ،) نحو: واستشهدوا شهيدين من رجالكم ولإلرشادِ  ( ) نحو: اعملوا ما شئتم وللتهديدِ  ( للوجوب

) كقولك ملن طرق الباب:  ولإلذنِ  عند العطش: اسقني ماء ( لصاحبك) كقولك  االمتثالِ  وإلرادةِ  ( بخالفها يف الندب

وبعضهم أدرج هذا يف الندب،  ،) كقولك لغري مكلف: كل مما يليكَ  وللتأديبِ   اإلباحة (وبعضهم أدرج هذا يف ،ادخل

ل والندب  ،فرق بأن األدب متعلق بمحاسن األخالق وإصالح العادات -أي القائل بعدم إدراج األدب يف الندب -واألوّ

 ب اقرتانه بالوعيد كام يف اآليةالتهديد بوجوويفارق  ،ل متتعوا فإن مصريكم إىل النار) نحو: ق ولإلنذارِ ( بثواب اآلخرة 

 كالرزق فإنه ويفارق اإلباحة باقرتانه بذكر ما حيتاج إليه ،كلوا مما رزقكم اهللا: ) نحو ولالمتنانِ  ( فقد اقرتنت بذكر املصري

ن نحو: كونوا قردة ) أي التذليل واالمتها وللتسخريِ (  ) نحو: ادخلوها بسالم آمنني ولإلكرامِ  ( يضطر اخللق إىل حتصيله

، هذا واعلم أنه ذهب بعض املفرسين إىل أنه قوله ) أي اإلجياد عن العدم برسعة نحو: كن فيكون وللتكوينِ خاسئني ( 

تعاىل كن فيكون هو جماز عن رسعة اإلجياد وسهولته عىل اهللا سبحانه وتعاىل وال يوجد هناك قول حقيقي من اهللا، وذهب 

) أي إظهار العجز  وللتعجيزِ  (وأنه سبحانه يقول هذا اللفظ وعليه فالتمثيل باآلية غري مستقيم آخرون إىل أنه قول حقيقي 

) بني الفعل  وللتسويةِ ) ويعرب عنها بالتهكم نحو: ذق إنك أنت العزيز الكريم (  ولإلهانةِ (  نحو: فأتوا بسورة من مثله

) نحو: انجلِ أهيا الليل  وللتمنيافتح بيننا وبني قومنا (  ) نحو: ربنا وللدعاءِ والرتك نحو: فاصربوا أو ال تصربوا ( 
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) نحو: ألقوا ما أنتم ملقون، إذ ما يلقونه من السحر وإن عظم حمتقر بالنظر إىل معجزة موسى عليه  ولالحتقارِ ( الطويل 

) كخرب إذا ملَ تَستحِ  خربِ وللالصالة والسالم، وفرق بينه وبني اإلهانة بأن حمل اإلهانة القلب وحمله االحتقار الظاهر ( 

. رواه البخاري، أي صنعت نَعْ ما شئتَ ، ويمكن أن يكون هذا للتهديد، وبعضهم فرق بأن التهديد فيه قرينة نحو فاصْ

) بمعنى تذكري  ولإلنعامِ ( حاشية العطار عىل اجلمع  اهـ إنه بام تعملون بصري بخالف هذا. بقوله: اعملوا ما شئتم القرتانه

) وهو ردّ األمر إىل غريك ويسمى التحكيم والتسليم نحو: فاقض  وللتفويضِ و: كلوا من طيبات ما رزقناكم ( النعمة نح

اتلوها إن كنتم ف) نحو: قل فأتوا بالتوراة  وللتكذيبِ  )  نحو: انظر كيف رضبوا لك األمثال ( بِ يوللتعجما أنت قاض ( 

، قال العالمة العطار: وباجلملة ) نحو: انظروا إىل ثمره إذا أثمر تبارِ ولالع) نحو: فانظر ماذا تر (  وللمشورةِ صادقني ( 

) فقط جماز  حقيقةٌ يف الوجوبِ )  أي صيغة افعل (  واألصحُّ أهنا( مح اهـ حاشية العطار افال خيلو عد هذه املعاين من تس

حقيقة هي  :القرائن عىل الوجوب، وقيليف الباقي كام عليه الشافعي واجلمهور، ألن األئمة كانوا يستدلون هبا جمردة عن 

غري ذلك، وعىل األصح هي حقيقة يف الوجوب  :وقيل ،هي لطلب الفعل الشامل للوجوب والندب :وقيل ،فقط للندب

للعقاب،  أمر سيده مثال ون باستحقاق خمالفِ ألن أهل اللغة حيكم ؛) وهو املنقول عن الشافعي وغريه األصحِّ  عىل لغةً  (

أو أمر زم املحقق للوجوب بأن ترتب العقاب عىل الرتك إنام يستفاد من أمره أما اجلهنا لغة ملجرد الطلب ورشعا أل :وقيل

ألن محله عىل  دون غريه الوجوب هو األمر لغة من الطلب يتعني أن يكون هألن ما يفيد عقال :من أوجب طاعته، وقيل

 اعرتض عليه، وخالف األصل وفهيف الكالم  اشئت مذكورأعني إن  قيدال اهذ وليس، الندب يصري املعنى افعل إن شئت

وليس هذا القيد أعني من غري جتويز ترك مذكورا  بمثله يف احلمل عىل الوجوب فإنه يصري املعنى افعل من غري جتويز ترك،

إن  يرصفها عنه) عام  البحثِ  هبا قبلَ  ) يف املطلوب ( الوجوبِ  اعتقادُ  جيبُ  أنهُ  ) األصح ( و ( فهو خالف األصل أيضا

 .ال جيب :وقيل، وجد الصارف

 



١٢١ 
 

 مباحث الكتاب -الحادي والثالثونالدرس 
 

 مسائل يف األمر

 

 ؟  مر املذكور يفيد الوجوب أو اإلباحة أو غريمهاإذا ورد أمرٌ بفعل يشء ما بعد ورود هني عن فعله فهل األأوال: 

فإن املتتبع لألوامر التي وردت بعد هني جيدها تفيد  ؛ل يف ذلكوهذا قول أكثر العلامء لغلبة االستعام األصحّ أنه لإلباحة

)  فإذا قضيت الصالة فانترشوا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا) (  وإذا حللتم فاصطادوااإلباحة، من ذلك قوله تعاىل: ( 

لقبور فزوروها، وكنت هنيتكم كنت هنيتكم عن زيارة ابعد النهي عن البيع عند النداء، وقول النبي صىل اهللا عليه وسلم: ( 

 ) رواه مسلم. عن ادّخار حلوم األضاحي فوق ثالث فكلوا وادّخروا ما بدا لكم

.كذا ؟ فقلتَ  أفعلُ لكَ  ، كام لو قيل لك: هلْ وكذا يكون لإلباحة بعد استئذان  : افعلْ

، فلو عىل ماهو األصل يف النهيريم هنيٌ عن فعل يشء بعد ورود أمر بفعله فاألصح أنه للتح أما إذا ورد العكس أعني وردَ 

، ثم قال له قال السيد لغالمه: ادخلْ    ال تدخلها، فإنه يعترب للتحريم. :هذه الدارَ

 .أن صيغة افعل لطلب املاهية فقط ال لتكرار وال ملرة وال لفور وال لرتاخ األصحّ  ثانيا:

، فاكتب موضوعة يف اللغة لطلب لم يطلب منك إال أن ف ،الكتابة لفعل فقط وهوحقيقة ا فإذا قيل لك: اكتبْ الدرسَ

المتثال عىل الفور وكذا مل يتعرض لبيان هل جيب ا ،توجد الكتابة ومل يتعرض لبيان فعلها مرات عديدة أو مرة واحدة فقط

 أو عىل الرتاخي.

خلالف فيام إذا مل تقيد واعلم أن صيغة افعل إن قيدت بتكرار أو بفور أو تراخ كانت بحسب ما قيدت به بال خالف، وإنام ا

 فتحمل عىل ماذا. 

جيب أن تكون صيغة افعل موضوعة لطلب املرة الواحدة ألنه ال يمكن أن تتحقق املاهية يف اخلارج بأقل من  فإن قيل:

 فعلها مرة واحدة.

ام ال أن املرة جزء من االلتزعىل املرة من جهة  ولكن داللة صيغة افعل رضورية لتحقق املاهية يف اخلارج إن املرةنعم قلنا: 

 الوضعي. مدلوهلا

نْ امتثلَ األمر فورا فقد برأت ذمته وعدّ ممتثالً  ثالثا:  وجوبا ال يكون ممتثال بناء عىل أن األمر موضوع للرتاخي :، وقيلمَ

 فمن بادر مل يمتثل، وليس بيشء.

 ، كاألمر يف خربام جيب القضاء بأمر جديدقت ال يستلزم األمر بقضائه إذا مل يفعل يف وقته، بل إنؤبيش ماألمر  رابعا:

نْ نامَ عن صالة  ها فليصلها إذا ذكرها ).يأو نس الصحيحني: ( مَ

 .اإلتيان باملأمور به عىل الوجه الذي أمر به يستلزم اإلجزاء أي الكفاية يف سقوط الطلبخامسا: 

ا لذلك الغرياألصح أن أمر املخاطَ  سادسا:    .ب بأن يأمر غريه بفعل ليس أمرً



١٢٢ 
 

ا من اهللا للولد بالصالة وإال صار مكلفا.غري البالغ  أمر اهللا للويل بأن يأمر ولده مثاله  بالصالة، فال يكون أمرً

ن أمرَ سابعا:   .ألنه يبعد أن يريد اآلمر نفسه بأمره ر كام يتناول غريه ال يدخل اآلمر فيهيتناول اآلمِ  عام غريه بلفظ مَ

ن مثال: لو قال زيدٌ لغالمه: أَك ، فقوله أحسنَ رمْ مَ ن  :إليكَ ا كام يتناول غريه، فهل يكون أمر  ،حسنأمَ لفظ عام يتناول زيدً

 ؟ واجلواب: األصح ال ألنه يبعد أن يقصد اآلمر نفسه. يف حالة لو أحسن هو لغالمه أيضاه هو زيدٍ هذا يتناول

 .بدال عنه بعبادة بدنية أن ينيب غريه بفعلها للمكلف عقال جيوز هاألصح أنثامنا: 

وأما يف الرشع فلم تقع النيابة يف العبادة إال يف احلج والعمرة وكذا  ،وكالمنا هو من حيث اجلواز العقيل إذ ال مانع منه عقال

 يف الصوم بعد املوت، وأما يف العبادة املالية كالزكاة فيجوز ذلك اتفاقا.

 



١٢٣ 
 

 ( شرح النص )
 

، وأَنَّ صيغةَ النَّهيِ بعدَ وجوبٍ للتَّ  استئذانٍ  أَوا إنْ وردتْ بعدَ حظرٍ هنَّ وأَ  .فلإلباحةِ  حريمِ

.األَصحُّ أَهنَّ : مسألةٌ  ، وأَن املبادِرَ ممتَثِلٌ ةُ رضوريةٌ ، واملرَّ  ا لطلبِ املاهيَّةِ

مُ اإل: مسألةٌ  ، وأَنَّ اإلتيانَ باملأمورِ بهِ يستلزِ مُ القضاءَ بل جيبُ بأمرٍ جديدٍ ، وأَنَّ األمرَ باألمرِ األصحُّ أَنَّ األمرَ ال يستلزِ جزاءَ

رَ بلفظٍ يصلُحُ لهُ  ، وأَن اآلمِ ا بهِ ةُ يف العبادةِ البدَ  ،غريُ داخلٍ فيهِ  بيشءٍ ليس أمرً .نِ وجيوزُ عندنا عقالً النيابَ  يَّةِ

....................................................................................................................... 

ا) األصحّ (  و ( كأن يقال )  استئذانٍ بعد ( )  أَووإذا حللتم فاصطادوا (  :نحو)  إنْ وردتْ بعدَ حظرٍ  ) أي صيغة افعل ( أَهنَّ

 :يف غري ذلك من احلاالت، وقيلهو احلال للوجوب كام  :) الرشعية، وقيل فلإلباحةِ أَفعلُ لكَ كذا ؟ افعلْ (  لكَ  ملن قالَ 

يف هو احلال ) كام  بعدَ وجوبٍ للتَّحريمِ  ) أي ال تفعلْ الواردة (أَنَّ صيغةَ النَّهيِ  ) األصح (و  فال نحكم بيشء ( قفبالو

، وخيتلف هذا عام سبق من القول بأن األمر بعد النهي يفيد اإلباحة ألن النهي لدفع املفسدة واألمر من احلاالت غري ذلك

ا لإلباحة ( :للكراهة، وقيل :، وقيلع باألول أشدلتحصيل املصلحة، واعتناء الشار  ) أي صيغة افعل   مسألةٌ األَصحُّ أهنَّ

 للرتاخي  :للفور، وقيل :للتكرار، وقيل :للمرة، وقيل :وقيل ،ال لتكرار وال ملرة وال لفور وال لرتاخ)  لطلبِ املاهيَّةِ (

ةُ رضوريةٌ ( هذا ال يعني أهنا وضعت للمرة بل يدل عىل أهنا تستلزم املرة وفرق إذ ال توجد املاهية بأقل منها، ولكن ) واملرَّ

بأنه  عىل أن األمر للرتاخي وجوبا، وردّ  ءً ال يكون ممتثال بنا :) وقيل ممتَثِلٌ  ) بالفعل (أَن املبادِرَ  ) األصح (و  بني األمرين (

) جيبُ ) إنام ( بل  إذا مل يفعل يف وقته ( ) له زمُ القضاءَ ال يستل مؤقت (بيشء  ) األَصحُّ أَنَّ األمرَ  :مسألةٌ  خمالف لإلمجاع (

نْ نامَ عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وقيل: األمر يستلزم  ) بأمرٍ جديدٍ  القضاء ( كاألمر يف خرب الصحيحني: مَ

أَنَّ  ) األصح (و  قضاء (ن القصد منه الفعل فحيث مل يفعل يف وقته يطلب منه الفإالقضاء إلشعار األمر بطلب استدراكه 

مُ اإلجزاءَ ) عىل الوجه الذي أمر به ( اإلتيانَ باملأمورِ بهِ  ال يستلزم اإلجزاءَ بناء  :) للمأيت به أي سقوط الطلب، وقيل يستلزِ

عىل أن اإلجزاء هو سقوط القضاء وقد يمتثل الشخص األمر وال يسقط القضاء عنه كمن صىل الظهر وهو يظن طهره ثم 

إذا تبني له فوسقط الطلب عنه  باملأمور بهأتى  دوأجيب بأن من صىل عىل ظن طهارته فق له بعد الصالة أنه حمدث،تبني 

ه له أمر آخر ( ا ) لغريه ( باألمرِ ) للمخاطب ( أَنَّ األمرَ  ) األصح ( و بعد ذلك حدثه فقد توجّ لذلك  ) بيشءٍ ليس أمرً

ا من اهللا للصبي، نعم قد تقوم قرينة عىل أن ذلك  كام يف أمر اهللا ) أي باليشء بهِ  الغري ( الويل بأمر ولده بالصالة ال يكون أمرً

الغري مأمور بذلك اليشء كام يف خرب الصحيحني أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر ريض اهللا عنه للنبي 

ا منه صىل اهللا عليه وسلمصىل اهللا عليه وسلم فقال: مره فلرياجعها. فيكون ابن عمر ريض اهللا عنهام بمراجعتها،   مأمورً

رَ بلفظٍ يصلُحُ لهُ ) األصح ( و  هو أمر لذلك الغري ورد بأنه يلزم عليه تكليف الصبي ( :وقيل ) أي يصلح لآلمر أَن اآلمِ

، فأحسن السي ،) أي يف ذلك اللفظ غريُ داخلٍ فيه نفسه ( ن أحسنَ إليكَ د لغالمه، ال يكون فإذا قال السيد لغالمه: أَكرمْ مَ

ا باإلحسان لنفسه، وقيل: يكون داخال فيه ( نِيَّةِ  أمرً ةُ يف العبادةِ البدَ ) ومنعه املعتزلة، وكالمنا هو يف  وجيوزُ عندنا عقالً النيابَ



١٢٤ 
 

يف الرشع فلم ، وأما يأمر اهللا بالصالة وجييز هلم أن يأمروا غريهم بفعلها نيابة عنهم أَن ناجلواز العقيل إذْ ال مانع عقال مِ 

ة أن املالية فجائزة اتفاقا، فيجوز للمأمور بالزكا العبادة تقع النيابة البدنية إال يف احلج والعمرة والصوم عن امليت، وأما يف

فزكى عنه يكلف غريه بأن يزكي عنه، فلو وجبت الزكاة عىل زيد فطلب من عمرو أن يزكي عنه من مال عمرو اخلاص 

 صح وسقطت الزكاة عنه.

 

  



١٢٥ 
 

 مباحث الكتاب -الثاني والثالثونالدرس 
 

 تكرر األمر -األمر بالشيء �ي عن ضده

 

 ؟ األمر بيشء ما هل هو هني عن فعل ضده أو الأوال: 

 بداية ما هو املقصود بالضد هنا ؟ 

 .تركه، فضد الصالة هو تركها، وضد احلج هو وهذا هو الضد العدمي واجلواب: تارة يراد بالضد هو ترك ذلك الفعل

وهذا هو الضد  ، فيكون للفعل الواحد أضداد كثرية جداينايف األركان والرشائط املعتربة فيهوتارة يراد بالضد كل فعل 

 ، وغري ذلك.، والكالمامليش، والنوم، واألكلفمن أضداد الصالة مثال: ، الوجودي

 فاألمر باليشء هني عن تركه قطعا. هذا هو الضد باملعنى األول.

 والكالم فيه يف مقامني: بني العلامء فيه د باملعنى الثاين فوقع اخلالفوأما الض

 وفيه أقوال: -عىل القول به -األمر النفيس -١

الكف  هالكتابة هو عني طلب هإذا أراد السيد أن يأمر غالمه بالكتابة فطلبمثال ف ،األمر باليشء هو عني النهي عن ضده -أ

 ال بطلبني، فطلب فعل اليشء هو نفسه طلب ترك أضداده. ام حصال بطلب واحد بمعنى أهن ،عن النوم وامليش ونحومها

ولكنه يستلزمه  ،طلب هذا غري طلب الكف عن ذاك كام هو ظاهرإذْ أَن  ،ليس هو عني النهي عن ضدهاألمر باليشء  -ب

 فطلب الكتابة يستلزم الكف عن أضدادها.

ر ضده أصال فكيف يكون قاصدا مِ ألنه قد ال خيطر بقلب اآل ،تلزمهاألمر باليشء ال هو عني النهي عن ضده وال يس -ج

  .!للنهي عن ضده

فإن األمر اللفظي غري  ؛فهذا قطعا ليس هو عني ال تنم وال متش ونحومها ،اكتب :كأن يقول السيد ،األمر اللفظي -٢

 ولكن قيل:النهي اللفظي 

 تنم، ال متش؛ ألنه ال تتحقق الكتابة بدون الكف عن النوم وامليش. بمعنى أنه إذا قيل اكتب فكأنه قيل: ال ،هو يستلزمه  -أ

 .طر ببال اآلمرختقد ال  اوإن توقف حتقق الكتابة عىل الكف عن أضدادها إال أهنألنه  ،هو ال يستلزمه -ب

تركه واجب  يسلم أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وأن الضد أعني عدم االستلزام القائل هبذا القولواعلم أن 

لتحقيق األمر الواجب ولكن يقول تسميته هنيا يقتيض أن الناهي قاصد لتوجيه النهي عن تلك األشياء وكيف ينهى عن 

 يشء وهو مل خيطر بباله.

 .بقسميه النفيس واللفظي يقال يف النهي ما قيل يف األمرومثل 

ليس  :وقيل هو يستلزمه، :وقيل بالزواج أو التعفف، كالنهي عن الزنا أمر ،ضدهفعل أمر بإن النهي عن يشء هو فقد قيل 

 طر ببال الناهي.ختقد ال  تلك األضداد ؛ ألنوال يستلزمه هنيا عن ضده



١٢٦ 
 

 أما يف النهي عن فعل يشء فيكفي فعل واحد من األضداد. ،نه يف األمر بفعل يشء ال بد من ترك مجيع األضدادإ ثم

 :وجب أن ننظر فيام ييل -بْ الدرسَ اكتبْ الدرسَ كأن قيل: اكت -إذا ورد أمر بعد أمر ثانيا:

 ، أي ورد أحدمها بعد اآلخر بمهلة؟أو غري متعاقبنيأي ورد أحدمها بعد اآلخر مبارشة،  هل ورد األمران متعاقبنيِ  -١

 ر بالصدقة؟، كاألمر بالصالة واألمأو بشيئني متخالفني، كتكرار األمر بالصالة مثال، هل كان األمران بشيئني متامثلني -٢

 نحو: صلّ ركعتني صلّ ركعتني. أو النحو: صلّ ركعتني وصل ركعتني، هل ورد الثاين معطوفا عىل األول  -٣

ا، فإن إزهاق  وتعدد الفعل التكرارمحل املعنى عىل من  هل هناك مانع -٤ ا اقتل زيدً واملانع قد يكون عقليا مثل: اقتلْ زيدً

ك، فإن  كن ألنه حتصيل للحاصل،الروح يشء واحد فإزهاقه ثانيا ال يم ك اعتقْ عبدَ وقد يكون رشعيا مثل: اعتقْ عبدَ

، فإن العادة جرت أول مرة مل يتأت حصوله مرة أخر، االعتاق إذا حصل  وقد يكون عاديا مثل: اسقني ماءً اسقني ماءً

صلّ ركعتني صل ركعتني فأي  مثل: أو ال يكون هنالك مانعباندفاع احلاجة وهي العطش بأول رشبة فال حاجة للتكرار، 

 مانع من أن يراد منه أن يصيل أربع ركعات.

 تقرر هذا فإليك األحكام:فإذا 

، سواء كانا متامثلني كأن يقال لك: صلّ ركعتني، وبعد جب العمل هبامفهام متغايران فيإذا ورد األمران غري متعاقبني  -١

ق بدرهم، فيجب أن ، أمهلة يقال: صلّ ركعتني، فيجب أن تصيل أربع ركعات م كانا متخالفني مثل: صلّ ركعتني، تصدّ

 تصيل وتتصدق.

 فهنا أحوال: إذا ورد األمران متعاقبني -٢

، سواء كانا متعاطفني نحو: أقيموا الصالة وآتوا الزكاة، أو غري فيجب العمل هبامفهام متغايران متخالفني أن يكونا  -أ

ا أعطه درمها.  متعاطفني نحو: ارضبْ زيدً

، سواء كانا متعاطفني نحو: صلّ فيجب العمل هبام أيضا فهام متغايرانومل يمنع من التكرار مانع  أن يكونا متامثلني -ب

   ركعني وصلّ ركعتني، فيلزمه أربع ركعات، أو غري متعاطفني نحو: صلّ ركعتني صلّ ركعتني.

، فيتوقف حينئذ فيهاموكانا متعاطفني  من التكرار عادي أن يكونا متامثلني ومنع مانع -ج ، مثل: اسقني ماءً واسقني ماءً

هو  -بأن يراد باألمر الثاين تقوية األمر األول ال حتصيل الفعل مرتني -فهنا مانع عادي من التكرار فاحلمل عىل التوكيد 

ندري أيراد  الظاهر، وهذا الظاهر عارضه أمر آخر وهو العطف فإن العطف يقتيض املغايرة فحينئذ يتوقف يف األمر فال

 باألمر الثاين هو التوكيد أو التأسيس بأن يراد حتصيل الفعل مرتني.

 .، فاألمر الثاين للتوكيدعطفومنع مانع عقيل أو رشعي، أو عادي ومل يعارضه  متامثلني اأن يكون -د

ا بدون عطف أو مع عطف فاحلكم واحد وهو أن األمر ال ا اقتل زيدً ثاين للتوكيد الستحالة مثال املانع العقيل: اقتل زيدً

 الذهاب للتأسيس.

ومثال املانع الرشعي: اعتق عبدك اعتق عبدك بدون عطف أو مع عطف فاحلكم واحد وهو أن األمر الثاين للتوكيد 

 المتناع الذهاب للتأسيس.



١٢٧ 
 

، فاألمر الثاين يراد به التوكيد.عطومثال املانع العادي الذي مل يعارضه   ف: اسقني ماءً اسقني ماءً

  



١٢٨ 
 

 ( شرح النص )
 

.: مسألةٌ  ، وأَنَّ النهيَ كاألمرِ هُ مُ هِ وال يستلزِ دِّ ٍ ليسَ هنيًا عن ضِ نيَّ عَ  املختارُ أَنَّ األمرَ النفيسَّ بمُ

بَا: مسألةٌ  ، ف ،األمرانِ إنْ مل يتعاقَ نَ التَّكرارِ يف األَصحِّ ، وكذا بمتامثلنيِ وال مانعَ مِ بَا بغريِ متامثلنيِ فغريانِ إنْ كانَ مانعٌ أو تعاقَ

هُ عطفٌ  ، عاديُّ وعارضَ .وإالَّ  فالوقفُ  فالثاين تأكيدٌ

....................................................................................................................... 

تبعا إلمام احلرمني واإلمام الغزايل والنووي )  املختارُ  ( ، القولأن األمر باليشء هني عن ضده أو ال) يف مسألةٌ هذه ( 

ٍ يشء ( )  بـ القائم يف النفس ( طلب الفعل) وهو  أَنَّ األمرَ النفيسَّ  ( رمحهم اهللا وغريهم نيَّ عَ ليسَ هنيًا عن  إجيابا أو ندبا ( ) مُ

هُ  مُ هِ وال يستلزِ دِّ احدا كضد السكون وهو احلركة، أو جلواز أن ال خيطر الضد بالبال حال األمر، سواء كان الضد و)  ضِ

متعددا كضد القيام وهو القعود واالضطجاع، فاألمر بالسكون مثال ليس هنيا عن ضده وهو التحرك وال يستلزمه عىل 

، املختار أي أن طلب السكون ليس هو نفس الكف عن التحرك وال مستلزما له، وقيل: هني عن ضده، وقيل: يستلزمه

 :مر اللفظي فليس هو عني النهي اللفظي قطعا بال خالف، وال يستلزمه أيضا عىل األصح، وقيلوخرج باألمر النفيس األ

) فيام ذكر فيه فالنهي عن فعل ليس أمرا  كاألمرِ ) النفيس عن يشء معني حتريام أو كراهة ( أَنَّ النهيَ املختار (  )و  (يستلزمه 

ي اللفظي كاألمر اللفظي فليس هو عني األمر اللفظي قطعا، وال ، والنهبضده وال يستلزمه، وقيل: عينه، وقيل: يستلزمه

بَا ) يف تكرر األمر ( مسألةٌ  ( هذه .يستلزمه عىل األصح، وقيل: يستلزمه ) بأن تأخر ورود الثاين عن  األمرانِ إنْ مل يتعاقَ

بَا  أو األول، سواء أكانا متامثلني كاألمر بالصالة أو متخالفني كاألمر بالصالة والزكاة ( أي  ) بغريِ متامثلنيِ  ) لكن (تعاقَ

ا أعطِه درمها (  ) أي  فغريانِ بمتخالفني سواء أكانا متعاطفني كأقيموا الصالة وآتوا الزكاة، أو غري متعاطفني كارضبْ زيدً

نَ التَّكرارِ  ) إن تعاقبا (وكذا  فاألمران غريان جيب العمل هبام ( ع أو عادة، فهام غريان ) من عقل أو رش بمتامثلنيِ وال مانعَ مِ

صلّ ركعتني وصل ركعتني أو بدونه كصل ركعتني صل ركعتني، وقيل:  :) من األقوال سواء مع العطف نحو يف األَصحِّ ( 

هُ عطفٌ  ) من التكرار (مانعٌ عاديُّ مَّ ( ) ثَ فإنْ كانَ  األمر الثاين للتوكيد ( ) ـ فمثل: اسقني ماء واسقني ماء ( ) وعارضَ

ألن وجود املانع العادي يقتيض  ،عن التأسيس بأن يراد تكرار الفعل وعن التوكيد ) الوقفُ  هو ( الثاين حكم األمر

) بأن  وإالَّ  التوكيد، ووجود العطف يقتيض التأسيس فتعارضا فتوقف فيهام حيث ال مرجح فإن وجد مرجح فيصار إليه (

اعتق عبدك اعتق عبدك، أو كان ثَمَّ مانع عادي ولكن مل  :واقتل زيدا اقتل زيدا أو رشعي نح :كان ثَمّ مانع عقيل نحو

 ) لألمر األول. الثاين تأكيدٌ ) األمر ( فـ اسقني ماء اسقني ماء (  :رضه عطف نحوايع

 



١٢٩ 
 

 مباحث الكتاب -الثالث والثالثونالدرس 
 

 النهي

 

فَّ ونحوه اللفظ حد النهي هو:أوال:   .الدال عىل طلب كف عن فعل ال بلفظ كُ

 نحو: أقيموا الصالة. غري كف ، طلب فعلطلب كفّ عن فعليف احلد هني التحريم وهني الكراهة، وخرج بقوله:  فدخل

، ذروا ظاهرَ اإلثمِ وباطنه، فإهنا ال بلفظ كفّ ونحوهوخرج بقوله:  فَّ عن املعصية، اتركْ رشبَ اخلمر، دعِ الرسقةَ ، نحو: كُ

  بنهي كام سبق إيضاحه يف األمر. تأوامر وليس

 .النهي كاألمر ال يعترب فيه علو وال استعالء عىل األصحثانيا: 

، مثل: ال هذا يف النهي املطلق. أما املقيد فيلزم منه الدوام مدة القيد فقط. وإذا ورد هني عن فعل يشء فهو هني عنه دائام

.  تسافر اليومَ

 ملعان منها: ال تفعل ثالثا: ترد صيغة النهي

 .ىبوا الزن، مثل: ال تقرالتحريم -١

، أي ، مثل: الكراهة -٢ ال تعمدوا إىل اخلبيث أي الرديء كاخلبز اليابس الذي تعافه النفس وال تيمموا اخلبيث منه تنفقونَ

 فتتصدقوا به إذْ املطلوب أن يتصدق اإلنسان بام يستحسنه لنفسه كام قال تعاىل: لن تنالوا الرب حتى تنفقوا مما حتبون.

صىل اهللا عليه وسلم عن النفخ يف الرشاب. رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح، فاملقصود هنيه  مثل، اإلرشاد -٣

 ل منه.كاآل هخمافة أن يقع فيه يشء من ريقه فيتقذر يف الطعام هو اإلرشاد إىل ترك النفخ

    والفرق بني الكراهة واإلرشاد أن املفسدة املطلوب درؤها يف الكراهة دينية ويف اإلرشاد دنيوية. 

يتَنا.الدعاء -٤ دَ نا بعدَ إذْ هَ غْ قلوبَ زِ نا ال تُ  ، مثل: ربَّ

ا، أي عاقبة اجلهاد احلياة ال املوت.بيان العاقبة -٥ تِلوا يف سبيلِ اهللاِ أمواتً  ، مثل: وال حتسبَنَّ الذين قُ

 .اهللاأي فهو قليل بخالف ما عند  عنا به أزواجا منهم، مثل: وال متدنّ عينيك إىل ما متّ التقليل -٦

 ، أي فأنتم أحقر شأنا من أن يسمع لكم.، مثل: ال تعتذروا قد كفرتم بعد إيامنكماالحتقار -٧

والثاين متعلق باملنهي  ،وهو يف املثال مد العينني إىل متاع الدنيا والفرق بني التقليل واالحتقار أن األول متعلق باملنهي عنه

    كالكفار يف آية ال تعتذروا. بالنهي أي املخاطب

.تأييسال  -٨  : مثل: ال تعتذروا اليومَ

إذا مل يقصد  :بأن يكون الطالب قد قصد بلفظه توجيه الطلب للشخص فقد قيل إرادة الطلب نهيال يشرتط يف الثالثا: 

متى ما خرج لغري الطلب عدّ  نهي، وأجيب بأن الهنيا ألنه يستعمل يف غري الطلب كبيان العاقبةالطلب مل يكن الناهي 

 .نهيال ملجازه فال حاجة العتبار قيد إرادة الطلب يف حد ال نهيهو تعريف حلقيقة النهي زا، وتعريفنا املتقدم للجما



١٣٠ 
 

، وهل التحريم ذهب اجلمهور إىل أن التحريم هو املعنى احلقيقي لصيغة ال تفعل وبقية املعاين جمازية حتتاج لقرينة رابعا:

أقوال: فقال بعضهم: إن التحريم مستفاد من اللغة بدليل أن أهل اللغة  مستفاد من الصيغة لغة أو رشعا أو عقال ؟

حيكمون باملخالفة عىل من قال له أبوه مثال: ال تفعل كذا، ففعل، وقال بعضهم: إن النهي مستفاد من الرشع ألن استحقاق 

ليل أهنا لو مل تكن للتحريم العقاب عىل العايص إنام هو بحكم الرشع به، وقال بعضهم: إن النهي مستفاد من العقل بد

 لكان معناها ال تفعل إن شئت.

 .وقد يكون عن أكثر من واحدوهو الغالب،  نم عن واجبكنحو ال ت النهي قد يكون عن فعل يشء واحدخامسا: 

ه ترك  نحو ال تفعل هذا أو ذاك، فعليوهو احلرام املخريّ  وما هني فيه عن أكثر من واحد قد يكون املنهي هو اجلمع بينهام

 أحدمها فقط فال خمالفة إال بفعلهام فاملحرم فعل اجلميع ال فعل أحدمها فقط.

ق، ومثال هذا ما ورد  وقد يكون املنهي هو التفريق بينهام بأن يفعل أحدمها فقط فالواجب فعلهام معا أو تركهام معا وال يفرّ

 ا أو نزعهام معا.، فالواجب إما لبسهام معيف الصحيحني من النهي عن امليش بنعل واحدة

 فيحرم فعل اجلميع نحو: ال تزنِ وال ترسق، فكل منهام منهي عنه. وقد يكون املنهي هو اجلميع

    



١٣١ 
 

 ( شرح النص )
 

 مسألةٌ 
دُ صيغتُهُ للتَّحري ، وترِ هِ يف األصحِّ يَّدْ بغريِ قَ وامُ ما مل يُ ، وقضيتُهُ الدَّ فَّ : اقتضاءُ كفٍّ عن فعلٍ ال بنحوِ كُ  ،وللكراهةِ  ،مِ النَّهيُ

عاءِ  ،ولإلرشادِ  ، وقد يكونُ عن ولليأسِ  ،ولالحتقارِ  ،وللتقليلِ  ،ولبيانِ العاقبةِ  ،وللدُّ ، ويف اإلرادةِ والتحريمِ ما يف األمرِ

قُ بينهام، ومجيعً  رِّ فَ نزعانِ وال يُ ا كالنَّعلنيِ تُلبسانِ أَو تُ قً رْ ، وفَ ِ ريَّ ا كاحلرامِ املُخَ عً دٍ مجَ ، وعن متعدِّ .واحدٍ ةِ قَ ِ نا والرسَّ  ا كالزِّ

....................................................................................................................... 

فَّ  ) أي طلب (اقتضاءُ  ) النفيس (مسألةٌ النَّهيُ ملا فرغ من األمر رشع يف النهي فقال: (  ) ودع  كفٍّ عن فعلٍ ال بنحوِ كُ

، وال يشرتط يف النهي  فّ واترك وذر فإهنا أوامر، وأما النهي اللفظي فهو اللفظ الدال عىل طلب كف عن فعل ال بنحو كُ

وامُ  علو وال استعالء يف األصح كاألمر ( هِ ) أي الزم معناه وهو املنع الدوام عىل الكف ( وقضيتُهُ الدَّ يَّدْ بغريِ قَ ) أي ما مل يُ

يف يقيد بمدة كأن يقال: ال تسافر اليوم، فيكون قضيته حينئذ هو الكف عن السفر ذلك اليوم فقط (  بأنبغري الدوام 

ا، بخالفه عىل  هو قضيته الدوام مطلقا وتقييده بغري الداوم يرصفه عن قضيته املوضوع :وقيل)  األصحِّ  هلا فيكون جمازً

دُ صيغتُهُ  األصح فإنه يكون حقيقة متى قيد بمدة (  ( ى) نحو: وال تقربوا الزن للتَّحريمِ  ي النهي وهي ال تفعل () أوترِ

كالنهي عن النفخ يف )  ولإلرشادِ  احلرام (وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون، واخلبيث هنا هو الرديء ال  :) نحو وللكراهةِ 

عاءِ  الرشاب ( يتَنا ( وللدُّ دَ نا بعدَ إذْ هَ غْ قلوبَ زِ نا ال تُ تِلوا يف سبيلِ اهللاِ ) نحو:  قبةِ ولبيانِ العا ) نحو: ربَّ وال حتسبَنَّ الذين قُ

ا، أي عاقبة اجلهاد احلياة ال املوت أي فهو قليل عنا به أزواجا منهم وال متدنّ عينيك إىل ما متّ نحو: )  وللتقليلِ  ( أمواتً

شأنا من أن يسمع لكم، والفرق ، أي فأنتم أحقر نحو: ال تعتذروا قد كفرتم بعد إيامنكم )ولالحتقارِ  بخالف ما عند اهللا (

) أي إيقاع اليأس  ولليأسِ (  بالنهي بني التقليل واالحتقار أن األول متعلق باملنهي عنه، والثاين متعلق باملنهي أي املخاطب

من )  ويف اإلرادةِ والتحريمِ ما يف األمرِ  ( ال تعتذروا اليومَ يف نفوسهم ولو عرب باإلياس أو التأييس لكان أوىل، نحو: 

ال تدل صيغة ال تفعل عىل الطلب إال إذا أريد هبا الطلب، واألصح أن الصيغة تدل عىل الطلب بال إرادة،  :اخلالف فقيل

وعن  ) نحو: ال تزنِ (واحدٍ  ) يشء (عن  ) النهي (وقد يكونُ عقال (  :وقيل ا،رشع :وقيل ،وأهنا حقيقة يف التحريم لغة

 ِ ريَّ ا كاحلرامِ املُخَ عً دٍ مجَ  ال بفعلهام فاملحرم فعلهام الإحدمها فقط فال خمالفة أفعليه ترك ) نحو: ال تفعل هذا أو ذاك،  متعدِّ

قُ بينهام حدمها فقط (أفعل  رِّ فَ نزعانِ وال يُ ا كالنَّعلنيِ تُلبسانِ أَو تُ قً رْ خذا من أعنه  يحدامها فقط فإنه منهإنزع  ) بلبس أو وفَ

عنهام لبسا أو نزعا من جهة  يفهام منه ليخلعهام مجيعا. واحدة لينعلهام مجيعا أو حدكم ىف نعلأخرب الصحيحني: اليمشني 

ةِ  ذلك ( ق بينهام يفيفرتال قَ ِ نا والرسَّ ا كالزِّ ن إوعن متعدد،  ين النهأصدق ي معا عنه فبالنظر اليهام ي) فكل منهام منه ومجيعً

  .عن واحد أن النهيمنهام  واحد كل ىلإصدق بالنظر 

 



١٣٢ 
 

 مباحث الكتاب -لرابع والثالثوناالدرس 
 

 اقتضاء النهي الفساد

 

كأن يقال: ال تفعل كذا وإال  قيّد بام يدل عىل فساد أو صحة الذي، فاملقيّد هو النهي قد يكون مقيدا وقد يكون مطلقا أوال:

هو فاسد وما دل بطل عملك، أو ال تفعل كذا فإن فعلت أجزأك، فهذا حكمه معلوم وهو أنه ما دل عىل فساده الدليل ف

ملّا مع أمره صىل اهللا عليه وسلم ابن عمر بمراجعة زوجته  الطالق يف احليض النهي عن، من ذلك عىل صحته فهو صحيح

فإن األمر بمراجعتها دليل عىل انتفاء الفساد إذْ لو مل يصح ملا احتيج إىل مراجعتها  الشيخان. طلقها وهي حائض. رواه

 فيقع الطالق يف احليض.

 النهي املطلق فهو الذي مل يقيّد بام يدل عىل فساد أو صحة. وأما

 ،إن رجع النهي فيه إىل عينه أو جزئه أو الزمه املساوي أو جهل مرجعه فهو مقتض للفساد عن يشء النهي املطلق ثانيا:

 . توضيحه:وإن رجع إىل أمر خارج عنه فهو غري مقتض للفساد

، فمعنى رجوع النهي إىل يشء كون ذلك اليشء هو علة ك املفسدة هي علة النهياليشء إنام ينهى عنه ملفسدة فيه فتلإن 

فإذا كانت علة النهي عن فعل يشء ما هي نفسه وعينه قيل إن النهي يرجع إىل  أي أن مرجع النهي علته وسبب النهي عنه

علة هي الزمة لذلك اليشء قيل إن ذلك الفعل قيل إن النهي يرجع إىل جزئه أو كانت المن  اعينه أو كانت علة النهي جزءً 

 النهي يرجع إىل الزمه أو كانت العلة غري الزمة قيل إن النهي يرجع إىل أمر خارج.

وما كان  زءخمترصة إن علة النهي إما أن تتعلق بذات اليشء أو بخارج عنه فام كان لذات اليشء يشمل العني واجلوبعبارة 

 خلارج عنه يشمل الالزم له وغري الالزم.

 : الزنا فهو قبيح لذاته فنفس الزنا هو قبيح مل يرشع أصال يف أي حال من األحوال.مثال ما رجع النهي فيه إىل عينه

ما فقد فيه ركن أو رشط من رشوطه كالصالة بال ركوع أو طهارة، ومثل: النهي عن : ومثال ما رجع النهي فيه إىل جزئه

 البزار وفيه مقال. فهنا النهي النعدام املبيع وهو ركن من أركان البيع. بيع املالقيح أي األجنة يف بطون األمهات رواه

فإن الصوم يف أصله مرشوع وال يوجد خلل يف أركان : صوم العيدين ومثال ما رجع النهي فيه إىل أمر خارج لكنه الزم له

وهذا  ،لة النهي عنهسبحانه هو ع رمحنأو رشوطه ولكن اقرتن به يف ذلك الزمان وصف هو اإلعراض عن ضيافة ال

الوصف خارج عن حقيقة الصوم ولكنه الزم له فكلام وجد الصيام يف العيدين وجد اإلعراض، وكلام وجد اإلعراض 

 عن ضيافة الرمحن وجد الصوم يف العيدين فهو الزم مساو لتحققه من الطرفني.

تفويت اجلمعة وهو أمر ليس بالزم جلواز  ملخافةالبيع يف وقت النداء فإن النهي فيه : ألمر خارج فيه النهي رجعومثال ما 

اجلمعة وال تفوته، وكذا لو كان النهي ألمر الزم ولكنه الزم أعم مثل النهي عن العقد عىل بيع يشء وهو يف طريقه إىل 

الصالة يف املكان املغصوب للغصب فكلام صىل يف املكان املغصوب فقد حتقق الغصب وشغل حيز الغري ظلام ولكن هذا 
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ألن الغصب كام يتحقق بالصالة يف األرض املغصوبة يتحقق بغري الصالة كمن ينام الالزم ليس مساويا بل هو أعم؛ 

غصب مع الصالة ومع غريها فيكون وجيلس يف أرض مغصوبة فليس كلام وجد الغصب وجدت الصالة بل قد يتحقق ال

ألن النهي مل يتوجه للصالة بل إىل الغصب  ن املغصوبزما أعم فال يقتيض فساد املنهي عنه أي تصح الصالة يف املكاال

 ، فظهر أن النهي ألمر خارج يشمل صورتني ما ليس بالزم أصال وما كان الزما أعم.بأي صورة كان

غري الزم فيقتيض الفساد أيضا تغليبا جلانب الفساد عىل ما ال  أو خلارج عنهفإن جهل مرجع النهي هل هو راجع إىل ذاته 

مثل هنيه صىل اهللا عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه رواه الشيخان أي أن يشرتي شخص طعاما وقبل ياطا يقتضيه احت

أن يقبضه إليه يعقد صفقة أخر ويبيعه لشخص آخر فيحتمل أن النهي ألمر داخل فيه إن كان الركن هو املبيع املقبوض 

فهنا حكموا  عنه فيكون القبض وصفا خارجا عن ذات املنهي وحيتمل أن يعود إىل خارج عنه إن كان الركن هو ذات املبيع

 بفساد البيع تغليبا جلانب الفساد.

ألن كون اليشء مكروها ال إثم  ؛ال فرق يف اقتضاء النهي الفساد بني كون النهي عن اليشء هني حتريم أو هني كراهةثالثا: 

قيل إن النهي قد ي عن الصالة يف األوقات املكروهة فال يمنع من فساد ما فعل وعدم االعتداد به كالنه فعلَ  فيه إنْ 

 للكراهة وعىل القولني ال تصح الصالة يف تلك األوقات. :وقيل ،للتحريم وهو األصح

؛ إذْ ال يفهم ذلك إال من حيث الرشع. وقيل: من حيث اللغة؛ ألن أهل اللغة الفساد املذكور هو من حيث الرشعرابعا: 

من حيث العقل؛ ألن اليشء إنام ينهي عنه بسبب ما اشتمل عليه مما يقتيض فساده لو  :فظ. وقيليفهمون فساده من جمرد الل

 وقع.

ألن الظاهر أن املقصود هو نفي الثواب دون  ؛لو وقع دليل عىل صحته :عن يشء فقيل ما نفي القبول فيه: خامسا

 .د بهعىل عدم االعتدا يدلألن نفي قبوله  ؛دليل عىل فساده :وقيل .االعتداد

ن أتى عرافا األول مثال والظاهر  .مسلم رواه .ليلةمل تقبل له صالة أربعني  فسأله عن يشء: قوله صىل اهللا عليه وسلم: مَ

 .احلديث ونحوه لنفي الثواب ال لنفي االعتداد به اأن نفي القبول يف هذ

 حتى يتوضأ. متفق عليه. : قوله صىل اهللا عليه وسلم: ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدثالثاين ومثال

 والظاهر هو عدم الرتجيح ألن نفي القبول ورد تارة باملعنى االول وورد تارة باملعنى الثاين.

بل هو أوىل بالفساد لتبادر عدم  :من اخلالف وقيل حكم نفي القبول فيام تقدم أما إذا نفي اإلجزاء عن فعل فحكمه

 .االعتداد بالفعل الذي حكم بأنه غري جمزئ

اله: قوله صىل اهللا عليه وسلم: ال جتزئ صالة ال يقرأ الرجل فيها بأمّ القرآن. رواه الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان مث

 ان.طَّ وصححه ابن قَ 
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 ( شرح النص )
 

 .هُ عُ جِ رْ مَ  لَ هِ ه أو جُ زمِ ه أو الأو إىل جزئِ  إليهِ  النهيُ  ا يف املنهيّ عنه إنْ رجعَ ا للفسادِ رشعً واألصحُّ أَنَّ مطلقَ النهيِ ولو تنزهيً 

 .أوىل بالفسادِ  :وقيلَ  ،اإلجزاءِ  نفيُ  هُ ومثلُ  ،الفسادِ  :وقيلَ  ،الصحةِ  دليلُ  :فقيلَ  القبولِ  ا نفيُ أمَّ 

....................................................................................................................... 

 ولو تنزهيا ) احرتاز عن النهي املقيد بام يدل عىل فساد املنهي عنه أو صحته فإن حكمه معلوم ( حُّ أَنَّ مطلقَ النهيِ واألص( 

) أي يفهم ذلك من  ارشعً أي مقتض لعدم االعتداد يف املنهي عنه (  ) للفسادِ ) أي كان النهي للكراهة وليس للتحريم ( 

عنه إذا اشتمل عىل ما يقتيض  ىوهو أن اليشء إنام ينه عقال :جمرد اللفظ، وقيللغة لفهم أهلها ذلك من  :الرشع، وقيل

أو إىل ) أي إىل عني املنهي عنه كالنهي عن الزنا (  إليهِ  النهيُ  إنْ رجعَ  ) مطلقا من عبادة أو معاملة ( يف املنهيّ عنهُ  فساده (

كالنهي  ) هِ الزمِ  ) إىل (أو  نعدام املبيع وهو ركن يف البيع (مهات اليف بطون األ ةكالنهي عن بيع املالقيح أي األجن ) هِ جزئِ 

الالزم املساوي الذي  وعن صوم العيدين لالعراض عن ضيافة الرمحن، واعلم أن املقصود بالالزم يف هذا املوضوع ه

و مندرج يف ما كان يتحقق من الطرفني كاللزوم بني الشمس والنهار، أما الالزم األعم كلزوم الزوجية لألربعة وغريها فه

 قتيضي فال) فلم يدر أهو يعود إىل داخل فيه فيقتيض الفساد أو خارج عنه  هُ عُ جِ رْ مَ  لَ هِ أو جُ ه ( النهي فيه إىل أمر خارج فتنبّ 

 لفساد وذلك من باب االحتياط ألن األصل يف النهي هو الفساد وال خيرج عنه إال لدليل بأن كان النهي غري الزم له أصال ا

كالنهي عن الصالة املغصوبة، مثال ما جهل مرجعه النهي عن بيع الطعام قبل  أو هو الزم أعمي عن البيع بعد النداء كالنه

فيحتمل أن النهي ألمر داخل فيه إن كان الركن هو املبيع املقبوض وحيتمل أن يعود إىل خارج عنه إن كان الركن هو قبضه 

ا نفيُ القبولِ  فنحكم عليه بالفساد ( عنه املنهي ذات املبيع فيكون القبض وصفا خارجا عن ذات فقيلَ دليلُ ) عن يشء (  أمَّ

ن أتى عرافا فسأله عن يشء مل  الصحةِ  ) له لظهور النفي يف عدم الثواب دون االعتداد كام محل عليه نحو خرب مسلم: مَ

 ) دليلوقيلَ  الثواب ال لنفي االعتداد به (احلديث ونحوه لنفي  اتقبل له صالة أربعني ليلة. والظاهر أن نفي القبول يف هذ

عليه خرب محل ) لظهور النفي يف عدم االعتداد وألن القبول والصحة متالزمان فإذا نفي أحدمها نفي اآلخر كام  الفسادِ  (

رجيح فهذان القوالن متكافئان ال ت: ربماويقال العالمة ال الصحيحني: ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ،

ألحدمها عىل اآلخر؛ ألن نفي القبول ورد تارة يف الرشع بمعنى نفي الصحة، وأخر بمعنى نفي القبول مع وجود 

هُ  ( . اهـ  نقال عن حاشية العطارالصحة يف أنه دليل الصحة أو الفساد قوالن  )  نفيُ اإلجزاءِ ) أي نفي القبول ( ومثلُ

قبول لتبادر عدم االعتداد منه إىل الذهن كخرب الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان ) من نفي ال أوىل بالفسادِ  ) هو (وقيلَ (

      ان: ال جتزئ صالة ال يقرأ الرجل فيها بأمّ القرآن.   طَّ وصححه ابن قَ 
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 مباحث الكتاب -الخامس والثالثونالدرس 
 

 العام

 

 لفظ يستغرق الصالح له بال حرص.أوال: حد العام هو: 

، فاملؤمنونَ لفظ عام يشمل مجيع أفراد املؤمنني.مثل قوله تعاىل  : قدْ أفلحَ املؤمنونَ

، بخالف املطلق كالنكرة يف سياق اإلثبات دفعة واحدة املعنى الذي يصلح لهيتناول أي )  يستغرق الصالح له قولنا: (

، فإنه ال يشم     مْ هذا أو ذاك فال يسمى عاما.بل عىل البدل أي أكر ل مجيع أفراد الرجال دفعة واحدة،نحو: أكرمْ رجالً

كعرشة نحو أكرم عرشة رجال فإهنا تستغرق األفراد العرشة ولكن مع حرص  خرج به اسم العدد)  بال حرص(  وقولنا:

  فرشط العام أن ال يكون اللفظ حمصورا بمقدار معني.

 تناوهلام.؟ األصح أنه ي ال وْ هل يتناول العام الصورة النادرة وغري املقصودة أَ ثانيا: 

طَّان:  :مثال الصورة النادرة افِرٍ أو ما ورد يف حديث أمحد وأصحاب السنن وصححه ابن القَ فٍّ أَو حَ بَقَ إال يف خُ ال سَ

لٍ   أي ال مسابقة بامل إال فيام ذكر من احليوانات ذوات األخفاف كاإلبل، أو ذوات احلافر كاخليل أو بالرمي بالسهام. .نَصْ

بَقُ  فاف فالصحيح دخوله يف عموم ذوات األخفاف وإن كانوالفيل من ذوات األخ ا فيصح السَ  فيه. السباق فيه نادرً

ن يعتق عىل زيد لزوما  :ومثال الصورة غري املقصودة للمتكلم ل زيد شخصا برشاء عبيد فالن وفيهم مَ من أقربائه ما لو وكّ

 اه الوكيل فإنه يعتق عىل زيد وإن مل يقصده بالرشاء.كأوالده وأوالد أوالده ومل يعلم بكوهنم عبيدا عند فالن فإذا اشرت

 .نحو: جاءين األسودُ الرماةُ  العام كام يكون يف احلقيقة كاملؤمنني يف اآلية السابقة يكون يف املجاز أيضاثالثا: 

ختلفوا العموم من عوارض األلفاظ أي توصف به األلفاظ حقيقة فيقال هذا لفظ عام وهذا حمل اتفاق ولكنهم ارابعا: 

 ؟ هذا املعنى عامهل توصف املعاين بالعموم أيضا فيقال 

 .ذهب بعضهم إىل أن العموم يعرض للمعاين أيضا، وذهب بعضهم إىل أنه يعرض لأللفاظ فقط ووصف املعاين به جماز

 الناطق عام ؟ كاإلنسان فكام يقال لفظ اإلنسان عام يتناول مجيع أفراده كزيد وعمرو وهند، هل يقال معناه وهو احليوان

 .إذا وقع العام يف مجلة حمكوما عليه بحكم ما فإن احلكم يتعلق بكل فرد من أفراده عىل وجه املطابقةخامسا: 

، فهنا اللفظ العام املؤمنونَ وقع يف اجلملة حمكوما عليه باملجيء فيتعلق احلكم بكل أفراده مطابقة أي  مثال: جاءَ املؤمنونَ

، قضيةٌ كلية موجبة.ب تكون عندنا قضايا كثرية .. فقولنا: جاءَ املؤمنونَ و، وجاءَ بكرٌ ، وجاءَ عمرٌ  عدد األفراد أي جاءَ زيدٌ

، قضية كلية سالبة. مثال: ارُ ، أي لن يفلح هذا الكافر، ولن يفلح ذاك الكافر.. فقولنا: لن يفلح الكفّ ارُ  لنْ يفلحَ الكفّ

 .ةكل فرد ظنيّ  داللة العام عىل أصل معناه داللة قطعية وعىلسادسا: 

أي أن اللفظ العام كالرجال مثال يدل عىل كل فرد من أفراد الرجال داللة ظنية؛ الحتامل أن يكون قد خصص بمخصص 

 وإن مل يظهر لنا لكثرة التخصيص يف العام. أما داللته عىل أصل معناه أي عىل أقل اجلمع وهو ثالثة أفراد فهو داللة قطعية.
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لقرية، فشمول احلكم جلميع األفراد هو الظاهر املعمول به لكن تبقى داللته عىل إكرام اجلميع ظنية فإذا قيل: أكرمْ رجال ا

ا املتكلم الحتامل وجود خمصص للمتكلم استثنى فيه من اإلكرام. ولكن التخصيص ال يمكن أن ينتهي إىل حد ال  مثال زيدً

 يستوعب ثالثة من الرجال وإال كان نسخا ال ختصيصا.

 ية كداللته عىل أصل معناه.عنفية إىل أن داللته عىل كل فرد قطوذهب احل

ومن املتفق عليه أنه إذا قام دليل عىل انتفاء التخصيص يف قضية ما فالداللة قطعية، كداللة العقل والنقل عىل انتفاء 

 ). واهللا بكل يشء عليمالتخصيص يف قوله تعاىل: ( 

 .واألزمنة واألمكنةعموم األشخاص يستلزم عموم األحوال سابعا: 

عىل أية حال ويف أي مكان أو زمان،  احلكم يستلزم أن يكون -كام سبق -شخصأي أن ثبوت احلكم يف العام عىل كل 

 ان وعىل أية حال.ك) يعني ال يقربه أي أحد يف أي وقت ويف أي م ىوال تقربوا الزنفقوله تعاىل: ( 

 



١٣٧ 
 

 ( شرح النص ) 
 

 امُّ العَ 
قُ ا رِ تَغْ سْ الِحَ لفظٌ يَ ٍ ال حَ لهُ بِ  لصَّ ن عوارضِ رصْ نَّهُ مِ ا، وأَ نَّهُ قدْ يكونُ جمازً ، وأَ ةِ وغريِ املقصودةِ فيهِ ، واألصحُّ دخولُ النَّادِرَ

، ويقالُ للمعنى: أَعمُّ  طْ قَ دلولهُ كُ األلفاظِ فَ ، ومَ : عامٌّ ا أو سلبًا، ود ليّةٌ أي حمكومٌ فيه عىل كلِّ فردٍ ، ولِلَّفظِ  هُ اللتُ مطابقةً إثباتً

،  فردٍ  وعىل كلِّ  ،ةٌ املعنى قطعيَّ  عىل أصلِ  نِّيَّةٌ يف األصحِّ عىل  واألمكنةِ  واألزمنةِ  األحوالِ  عمومَ  يستلزمُ  األشخاصِ  وعمومُ ظَ

 .املختارِ 

....................................................................................................................... 

امُّ  ال زال الكالم يف مباحث األقوال وقد فرغ من األمر والنهي ورشع يف العام فقال: (  أي هذا مبحث العام، وهو ) العَ

قُ  لفظٌ ( رِ تَغْ سْ الِحَ  املعنى ( ) يَ ) معنى استغراق اللفظ هو تناوله ملعناه املوضوع له دفعة واحدة فتخرج النكرة يف  لهُ  الصَّ

ٍ كرمْ رجال، فإنه ال يشمل كل رجل دفعة بل املقصود أكرم رجال عىل البدل أي هذا أو ذاك ( اإلثبات نحو: أ رصْ )  بِال حَ

) الصورة  واألصحُّ دخولُ  خيرج اسم العدد نحو: أكرم عرشة رجال، فإهنا تستغرق األفراد العرشة ولكن مع حرص (

ةِ وغريِ املقصودةِ ( ا لعموم اللفظ، وقيل: ال لعام فيشملهام حكمه) أي يف ا فيهِ  ) للمتكلم (النَّادِرَ ا نظرً  يدخالن فيه نظرً

ف أو يف مثل ذلك للمقصود عادة  فإنه مل جتر العادة بقصد الصورة النادرة، مثال الصورة النادرة : حديث: ال سبَق إال يف خُ

ة، ومثال الصورة غري املقصودة حافر أو نصل، فيدخل السبق عىل الفيل ألنه من ذوي اخلف وإن كانت املسابقة فيه نادر

ن يعتق عىل زيد ومل يعلم  ل زيد شخصا برشاء عبيد فالن وفيهم مَ فإذا اشرتاه الوكيل فإنه يعتق عىل  بهللمتكلم: ما لو وكّ

نَّهُ األصح (  )و  زيد وإن مل يقصده بالرشاء ( ا ) أي العام (أَ جازي ) بأن يستعمل اللفظ العام يف املعنى امل قدْ يكونُ جمازً

، وقيل:  انحو: جاءين األسودُ الرماةُ ا، :لو قيلإال بقرينة كام  ال يكون العام جمازً االستثناء  فإن جاءين األسود الرماة إال زيدً

نَّهُ ) األصح ( و  ( دليل عىل إرادة العموم طْ ) أي العموم ( أَ قَ ن عوارضِ األلفاظِ فَ ) أي دون املعاين، وقيل: من عوارض  مِ

: عامٌّ  ) وأخص (للمعنى: أَعمُّ  ) اصطالحا (ويقالُ (  املعاين معااأللفاظ و ) وخاص، وهذا اصطالح أصويل فرقوا  ولِلَّفظِ

، فإن للفظ املؤمنني عام وملعناه أعم مثال فيقال واملعنى فخصوه بأفعل التفضيل فقالوا أعم بالعامفيه بني اللفظ فخصوه 

بالعموم وقد صحح املصنف أن العموم من عوارض األلفاظ؟ قلنا إن املراد قيل فيلزم عىل هذا أن يكون املعنى يوصف 

بالعموم هنا هو الشمول ملتعدد وال شك أن املعنى الكيل يصدق عىل متعدد، بخالفه عند قوهلم إن العموم من عوارض 

دلولهُ  (فتأمل األلفاظ فاملراد به العموم االصطالحي  ليّةٌ حيث احلكم عليه (  ) أي العام إذا وقع يف الرتكيب منومَ أي  كُ

ا أو سلبًا ) فقولنا: جاءَ أوالدي، يف قوة قولنا: جاءَ زيد وعمرو وسعيد، وقولنا: مل جيئ  حمكومٌ فيه عىل كلِّ فردٍ مطابقةً إثباتً

ىل كل فرد : مل جيئ زيد وال عمرو وال سعيد، ويف ذلك رد عىل قول العالمة القرايف إن داللة العام عأوالدي، يف قوة قولنا

  مندرجة يف داللة املطابقة  ، فإننا نقول: هيفرد من أفراده خارجة عن الدالالت الثالث: املطابقة والتضمن وااللتزام

) أي أصل معنى اللفظ بدون عموم فقولنا: أكرم العامل، إذا أريد بأل فيه االستغراق عىل أصلِ املعنى  ) أي العام (وداللتُهُ (
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  ، وقولنا: أكرم العلامء، أصل املعنى هو أقل اجلمع وهو ثالثةعامل، فأصل املعنى هو العامل الواحد كان املعنى أكرم كل

نِّيَّةٌ يف األصحِّ  ) منه بخصوصه (عىل كلِّ فردٍ  ) داللته ( و ) اتفاقا (قطعيَّةٌ ( ) الحتامله التخصيص وإن مل يظهر خمصص  ظَ

وعمومُ  شمل كل فرد قطعا حتى يظهر خالفه من خمصص للعام (لكثرة التخصيص يف العمومات، وقيل: قطعية في

أي أن عموم العام جلميع أفراده يدل باإللتزام ال )  األشخاصِ يستلزمُ عمومَ األحوالِ واألزمنةِ واألمكنةِ عىل املختارِ 

ية والزاين فاجلدوا كل الزانفقوله تعاىل:  هاألنه ال غنى لألشخاص عن األحوال واألزمنة واألمكنة باملطابقة عىل عموم

 يفو كان ويف أي زمان طول أو قرص وبياض أو سواد وغري ذلك من األحوال نم واحد منهام مائة جلدة، أي عىل أي حال

م هو يف مو، وقيل: إن العزان، وخصّ منه املحصن فريجم أي خرج املحصن من عموم األحوال لكل كان مكانأي 

واألزمنة واألمكنة النتفاء صيغة العموم فيها، فقوله تعاىل يف اآلية السابقة يعم كل  األفراد فقط ويكون مطلقا يف األحوال

وال يعم األمكنة حتى يعم الزنا يف كل بقاع األرض  اإلحصان وعدمه لد يف حالحتى جي زانية وزان لكن ال يعم األحوال

مبني للمطلق عىل  ،م عىل القول األولاعالدليل املبني خلروج املحصن خمصص للوال األزمنة حتى يعم مجيع األيام، ف

فإن الزاين مطلق من حيث اإلحصان وعدمه فإذا دل دليل عىل خروج املحصن محل الزاين يف اآلية عىل غري  القول الثاين

 .فال يوجد ختصيص من أصله املحصن

 



١٣٩ 
 

 مباحث الكتاب -السادس والثالثونالدرس 
 

 العموم صيغ

 

 صيغ العموم هي:أوال: 

 تضاف إليه. وتقدمت يف مبحث احلروف. ). والعموم فيها إنام هو عموم ما املوتِ  كلُّ نفسٍ ذائقةُ قوله تعاىل: ( ، ككل -١

.والتي الذي -٣-٢ ، والتي تأتيكَ  ، نحو: أكرمْ الذي يأتيكَ

 . أيّ وما الرشطيتان، واالستفهاميتان، واملوصولتان -٥ -٤

  ). وما تفعلوا من خري يعلمه اهللا)، (  عدوانَ عيلّ أيام األجلنيِ قضيتُ فال ( مثال الرشطيتني: 

 ). قال: فام خطبكم)، (  أهيم زادته إيامنا(  ومثال االستفهاميتني:

 ).  ما عندكم ينفد وما عند اهللا باق)، (  لننزعن من كل شيعة أهيم أشد عىل الرمحن عتيا( ومثال املوصوليتني: 

 ئني ؟، ومتى جئتني أكرمتك.يجت، نحو: متى متى الرشطية واالستفهامية -٦

؟ م املوتكأينام تكونوا يدرك، نحو: ( أين الرشطية واالستفهامية -٧  )، وأينَ كنتَ

.حيثام الرشطية -٨  ، نحو: حيثام كنت آتِكَ

ف بالالم أو اإلضافة -٩ يف ) أي  يوصيكم اهللا يف أوالدكم) أي كل املحسنني، (  واهللا حيب املحسنني( ، نحو: اجلمع املعرّ

 ليشء معهود فيرصف إليه. بيانه: كل أوالدكم، وذلك برشط أن ال يتحقق عهد أي ال تكون أل أو اإلضافة

 إن أل ومثلها اإلضافة تكون لالستغراق والعهد واجلنس.

      العلامء املسلمني أي كلهم، وأكرم علامء املسلمني. االستغراق: أكرممثال 

 عينون يعرفهم املخاطب، وجاءَ قضاةُ البلد، تريد طائفة معينة منهم.ومثال العهد: جاءَ القضاةُ أي قضاة م

.ومثال اجلنس: تزوجْ من العفيفات، أي من هذا اجلنس الصادق بأي عفيفة،   وتزوجْ من عفيفاتِ النساءِ

 الستغراق ما مل يقم دليل عىل إرادة العهد أو اجلنس.حتمل عىل اواإلضافة إن أل ف فإذا علم هذا

) أي عن  فليحذر الذين خيالفونَ عن أمره) أي كل بيع، (  وأحلَّ اهللا البيعَ ، نحو: ( املعرف بالالم أو اإلضافة املفرد -١٠

 أيضا. كل أمر من أوامره صىل اهللا عليه وسلم، وذلك ما مل يتحقق عهد

. ، مثل: ماالنكرة يف سياق النفي -١١  إما نصا أو ظاهرا. تكون وإفادة العموم جاءَ رجلٌ

. ص إذا وقعت النكرة اسام لال النافية للجنسفالن   مثل: ال رجلَ يف الدارِ

ا نْ فتكون نصا نحووالظاهر يف غري ذلك مثل: ال رجلٌ حارضً ؛ إال إذا زيدت فيها مِ نْ إلهٍ ( : ، وما يف الدارِ رجلٌ إال  ما مِ

  .)اهللا

ا وال تصلّ عىل أحد منهمنكاري نحو: ( ومثل النفي النهي واالستفهام اإل يًّا)، (  مات أبدً مِ  ). هل تعلمُ له سَ
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 ). إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبينوا، نحو: ( النكرة يف سياق الرشط -١٢

 .قد يستفاد العموم من اللفظ ال بطريق الوضع بل من طريق العرف أو العقل ثانيا:

قد اختلف يف مفهوم املوافقة عىل أنه  -سابقا-مفهوم املوافقة عىل رأي بعض العلامء فقد ذكرنا مثال العموم العريف: 

من مفهوم ، والثاين أنه مستفاد أي أن الداللة ليست من املنطوق وال من املفهوم قولني: األول أنه مستفاد بطريق القياس

الداللة عليه مفهومية وهذا القول هو الذي اختاره املصنف، وثمة قول ثالث وهو أن الداللة عليه ليست مأخوذة واللفظ 

 للداللة عىل معنى أعم، وعليه فتكون الداللة عليه من  املنطوق. اللفظَ  العرفُ  بل من املنطوق بأن نقلَ  فهوممن امل

بل داللته  :عىل املختار، وقيل األوىل ) داللة التأفيف عىل حتريم الرضب من مفهوم املوافقة فال تقل هلام أفٍّ فقوله تعاىل: ( 

ليس  تأفيفي من املفهوم، وقيل: بل داللته عليه داللة لفظية ألن املراد من العليه قياسية فال هي من املنطوق وال ه

وعليه  خصوص ذلك القول الذي يقوله املرء عند الضجر بل نقل إىل معنى أعم وهو املنع من اإليذاء بأي شكل كان

م بطريق العر علم هذا فعىل هذا فالداللة منطوقية. فإذا ف فهذا نوع آخر من أنواع القول الثالث يكون اللفظ قد عمّ

 العموم غري العموم املستفاد من وضع األلفاظ نحو كل والذي والتي.

) داللة األكل عىل  إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلام إنام يأكلون يف بطوهنم نارا وسيصلون سعرياومثله قوله تعاىل: ( 

 :املساوي عىل املختار، وقيل: بل داللته عليه قياسية، وقيلحتريم حرق األموال وسائر أنواع اإلتالف من مفهوم املوافقة 

بل لفظية منطوقية بأن نقل العرف لفظ األكل إىل معنى أعم فلم يرد به خصوص أكل الطعام بل املراد به كل أنواع 

 اإلتالف.

 فالتمثيل بالعموم العريف إنام يتأتى عىل القول الثالث.

فهذه اآلية من داللة االقتضاء ويف اآلية حذف واألصل حرم عليكم نكاح )  كمحرمت عليكم أمهاتوكذا قوله تعاىل: ( 

أمهاتكم عىل قول، وقيل: بل هو من باب العموم العريف حيث نقل العرف اللفظ من حتريم العني إىل حتريم مجيع 

 االستمتاعات املقصودة من النساء من الوطء وغريه.

) فإنه يعم كل سارق  والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهياميامء كقوله تعاىل: ( داللة التنبيه واإل م العقيل:ومثال العمو

يفيد أن الوصف علة احلكم، وكلام وجدت العلة وجد  ةوسارقة ألن ترتيب احلكم وهو القطع عىل وصف وهو الرسق

  احلكم، فهذا مثال التعميم العقيل. 

أي يعرف بل الداللة عليه من الرشع  :، وقيلالفة حجة بطريق اللغةداللة املخ فقد تقدم أنمفهوم املخالفة عىل قول، وكذا 

، وهو أنه لو مل ينف املذكور احلكم عن املسكوت مل يكن لذكره فائدةبل الداللة عليه عقلية  :من تتبع موارد الرشع، وقيل

ة مأخوذة من اللغة، وقيل من الرشع، فمثال: يف الغنم السائمة زكاة، املختار أن الداللة عىل عدم الزكاة يف الغنم غري السائم

وعليه فإن املفهوم هو أن كل غنم غري سائمة ال زكاة فيها أخذ من حكم العقل بذلك فيكون هذا مثال ؛ وقيل من العقل

 العموم العقيل عىل القول الثالث.
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 ( شرح النص )
 

 َمْسأََلةٌ 
ها للعم وما ومتى وأينَ وحيثام كلٌّ والذي والتي وأيٌّ  فِ بالالمِ أوِ اإلضافةِ ما مل ونحوُ ، كاجلمعِ املعرَّ ومِ حقيقةً يف األصحِّ

. ، واملفردُ كذلكَ قْ عهدٌ  يتحقَّ

مُّ اللفظُ  عُ ، وقدْ يَ بْنَ ا إنْ مل تُ ، وظاهرً نيتْ عىل الفتحِ ا إنْ بُ ا يف األصحِّ نَصًّ  عرفًاوالنكرةُ يف سياقِ النَّفيِ للعمومِ وضعً

 ، ، واخلالفُ يف كاملوافقةِ عىل قولٍ مرَّ ، أَو معنىً كرتتيبِ حكمٍ عىل وصفٍ كاملخالفةِ عىل قولٍ مرَّ مْ اتُكُ هَ تْ عليكم أُمَّ مَ رِّ وحُ

 .أَنَّ املفهومَ ال عمومَ لهُ لفظِيٌّ 

....................................................................................................................... 

ةٌ هذه (  أَلَ سْ أكرم الذي يأتيك والتي تأتيك  :) نحو والذي والتي وتقدمت يف مبحث احلروف ()  كلٌّ  ( ) يف صيغ العموممَ

 ) للزمان املبهم استفهامية أو  ومتى ) الرشطيتان واالستفهاميتان واملوصولتان وتقدمتا ( وما وأيٌّ  أي كل آت وآتية لك (

أين أو حيثام كنت آتك، وتزيد  :وح) للمكان رشطيتني ن وحيثام وأينَ  تى جئتني أكرمتك (مو ؟نيئيمتى جت :طية نحورش

 ن االستفهاميةوكمَ  ،وكالذين والاليت) مما يدل عىل العموم لغة كجميع،  هاونحوُ  ( ؟أين كنت :أين باالستفهام نحو

للخصوص  :) لتبادره إىل الذهن، وقيل يف األصحِّ  حقيقةً  للعمومِ  والرشطية واملوصولة وتقدمت، وكل من املذكورات (

: مثال فإذا قيل العموم جماز،استعامله يف  اجلمع، ألنه املتيقن ويفحقيقة أي للواحد يف املفرد، ولالثنني يف املثنى، وللثالثة 

ونكَ أي وإذا قيل أكرم الذينِ يزورانِكَ أي شخصني فقط وإذا قيل أكرم الذي يزور اواحدً  اأكرمْ الذي يزورك أي شخص

فِ بالالمِ  (وال خيفى بعده ثالثة أشخاص،  ) نحو: يوصيكم اهللا يف  أوِ اإلضافةِ  ) نحو: قد أفلح املؤمنون ( كاجلمعِ املعرَّ

قْ عهدٌ  ( أي فيهم كلهم فإنه للعموم حقيقة يف األصح ،أوالدكم أي ما مل يقم دليل عىل أن أل يراد هبا العهد )  ما مل يتحقَّ

واملفردُ  ( ليس للعموم مطلقا بل للجنس الصادق ببعض األفراد كام يف تزوجت النساء :وقيلعليه،  فإن حتقق ذلك محل

أي كل نحو: أحل اهللا البيع،  ما مل يتحقق عهد كاجلمع يف أنه للعموم حقيقة املعرف بالالم أو اإلضافةاملفرد ) أي  كذلكَ 

 :لوخص منه أمر الندب، وقي لهأي كل أمر  الفون عن أمره،ونحو: فليحذر الذين خي، الفاسد كالرباالبيع بيع وخص منه 

ألنه املتيقن ما مل تقم قرينة  ،ولبست ثوب الناس ،ليس للعموم مطلقا بل للجنس الصادق بالبعض كام يف لبست الثوب

) ويف  يف سياقِ النَّفيِ والنكرةُ  (، فإن االستثناء قرينة عىل العموم اإلنسان لفي خرس إال الذين آمنواإن  :كام يفعىل العموم 

ا يف األصحِّ  ( واالستفهام اإلنكاري معناه النهي ) بأن تدل عليه باملطابقة كام مر من أن احلكم يف العام عىل  للعمومِ وضعً

الً للامهية، ويلزمه نفي كل فرد :كل فرد مطابقة، وقيل ا إنْ  ( وعموم النكرة يكون ،للعموم لزوما نظرا إىل أن النفي أوّ  نَصًّ

نيتْ عىل الفتحِ  بْنَ  يف الدار ( ال رجلَ  :) نحو بُ ا إنْ مل تُ فإن زيد  ،الحتامله نفي الواحد فقط ،ما يف الدار رجلٌ  :) نحو وظاهرً

ا، قوالنكرة يف سياق االمتنان للعمو ،كانت نصا أيضا كام مر يف احلروف نْ فيها مِ  اله م نحو: وأنزلنا من السامء ماء طهورً

مُّ  منهم ( أي كل واحد حو: وإن أحد من املرشكني استجارك،ويف سياق الرشط للعموم ن ،القايض أبو الطيب عُ وقدْ يَ
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يف مبحث املفهوم  ) مرّ  عىل قولٍ  ) بقسميه األوىل واملساوي ( املوافقةِ  اللفظ الدال عىل مفهوم ( ) ا كـرفً عُ ) إما ( اللفظُ 

، إن الذين يأكلون أم نقلهام العرف إىل حتريم مجيع اإليذاءات  :قيلوال اليتامى.. اآلية كقوله تعاىل: فال تقل هلام أفّ

العرف من حتريم العني إىل حتريم مجيع التمتعات املقصودة من  هنقل نحو: حرمت عليكم أمهاتكم،)  وَ  واإلتالفات (

 مر ما يصح به الكالم (العموم فيه من باب االقتضاء الستحالة حتريم األعيان فيض :النساء، وسيأيت قول إنه جممل، وقيل

) فإنه يفيد علية الوصف للحكم كام يأيت يف القياس، فيفيد العموم باملعنى  كرتتيبِ حكمٍ عىل وصفٍ  ( أي عقال ) أَو معنىً 

 اللفظ الدال عىل مفهوم  ) كـ ، و(كلام وجدت العلة وجد املعلول نحو: الزانية والزاين فاجلدوا.. اآليةبمعنى أنه 

عام عداه مل احلكم لو مل ينف مفهوم املخالفة بالعقل ال باللفظ ألنه أن داللة يف مبحث املفهوم وهو )   قولٍ مرَّ املخالفةِ عىل(

له  ال عمومَ  املفهومَ  يف أنَّ  واخلالفُ  ( أي بخالف مطل غريه م.مطل الغني ظل :يكن لذكره فائدة كام يف خرب الصحيحني

هل يسمى عاما أو ال بناء عىل أن العموم من عوارض األلفاظ واملعاين أو األلفاظ  أي عائد إىل اللفظ والتسمية أي ) لفظيٌّ 

الصور فمثال يف آية التأفيف من املتفق عليه أن كل صور إيذاء الوالدين حمرمة فقط، وأما من جهة املعنى فهو شامل جلميع 

 يسمى عاما أو ال. هذا الشمول  وإن اختلفوا يف أن
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 مباحث الكتاب -ثونالسابع والثالالدرس 
 

 مسائل العموم

 

 .مما ال حرص فيه فهو عام منه معيار العموم االستثناء أي ضابط العموم صحة االستثناء منه، فكل ما صحّ االستثناءأوال: 

ا. ج باالستثن مثال: جاءَ الرجالُ إال زيدً  اء. إذْ يلزم من صحة االستثناء أن يكون املستثنى من أفراد املستثنى منه فأُخرِ

ا،هو احرتاز عن اسم العدد نحو مما ال حرص فيهوقولنا:  فإنه وإن صح االستثناء منه لكن مع  : عندي عرشةٌ إال واحدً

 احلرص فال يسمى عاما.

ر يف اإلثبات ليس بعامثانيا:  ، وقيلاألصح أن اجلمع املنكَّ  هو عام. :، نحو: جاءَ رجالٌ

 .له اثنانِ ثالثة فأكثر، وقيل: أق كان املعنىرجالٌ  ل: جاءَ ، فإذا قياألصح أن أقل اجلمع ثالثةثالثا: 

، كام يف مثل قول رجل المرأته وقد رآها تتربج لرجل األصح أن اجلمع يف االستعامل املجازي يصدق بالواحدرابعا: 

 أتتربجنيَ للرجال؟! الستواء الواحد واجلمع يف كراهة التربج له.

 .يبقى عىل عمومه ما مل يعارضه عام آخر إذا سيق العامُ لغرض ما فإنهخامسا: 

) فاألبرار سيق لغرض املدح، والفجار سيق لغرض  ( إن األبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيممثال: قال اهللا تعاىل: 

 .يبقى اللفظ عىل عمومهومع هذا الذم 

) فهذا سيق  ت أيامهنم فإهنم غري ملومنيجهم حافظون إال عىل أزواجهم أو ما ملكووالذين هم لفرمثال: قال اهللا تعاىل: ( 

وأن  للمدح، وهو بظاهره يعم مجيع ملك اليمني حتى األختني، لكنه عارضه نص آخر مل يسق للمدح وهو قوله تعاىل: (

 نا) وهو شامل مللك اليمني وغريه، فيحمل النص األول عىل غري اجلمع بني األختني؛ فال حتل األخت جتمعوا بني األختني

  .مطلقا

ومل يعارضه عام آخر فإن يبقى عىل عمومه كآية األبرار، وإذا سيق لغرض واخلالصة أنه إذا سيق العام لغرض كمدح وذم 

 وعارضه عام آخر فإنه ال يعم كام يف اآلية الثانية.

 ال يعم. :، وقيلاألصح أن نفي املساوة بني أمرين فأكثر يعم مجيع أوجه املساواة املمكنةسادسا: 

 فهنا نفى اهللا سبحانه االستواء بني املؤمن والكافر)  أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوونال اهللا تعاىل: ( مثال: ق

 فهل يعم مجيع أوجه املساواة يف مجيع األحكام أو املقصود هو نفي املساواة بينهام يف املصري فاألول للجنة والثاين للنار ؟

مسلم بذمي ألن اهللا نفى االستواء بينهام فيعم مجيع أوجه املساواة ومنها املساواة يف  أنه ال يقتلفيلزم عىل القول األول 

 القصاص، وعىل القول الثاين ال يلزم ذلك بل يقتل به.

 .األصح أنَّ من العام ورودَ النفي عىل فعل متعدٍّ مل يذكر مفعوله سابعا:
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مثال: قال زيدٌ : واهللاِ ال أَكلتُ ، فهنا وردَ النفي عىل فعل متعد وهو األكل ومل يذكر مفعوله فلم يذكر شيئا مأكوال بعينه 

كخبز أو سمك فهل يكون النفي عاما أو ال ؟ األصح أنه عام يف مجيع املأكوالت. وحينث احلالف بأكل يشء منها، وجيوز 

ختصيص يشء منها بالنية بأن يكون قد نو أن ال يأكل من طعام البحر مثال فال حينث بأكل غريه. 

وكذا مثل النفي لو وقع الفعل يف سياق الرشط نحو قول زيد: إنْ أكلتُ فزوجتي طالقٌ ، فتطلق بأكل أي من املأكول. 

ثامنا: ال عموم يف املقتيض.               

رفَعُ ،  مثاله: رفُعِ عن أمتي اخلطأ والنسيان. ال يستقيم إال بتقدير إذْ اخلطأ والنسيان واقعان من أفراد األمة، وما وقع ال يُ

فقدروا املؤاخذة أو العقوبة أو اإلثم أو نحو ذلك، فاملقدر ليس عاما عىل الصحيح. 

ىض بالفتح.  واملقتيض بالكرس هو الكالم املحتاج لتقدير وذلك املقدر هو املقت َ

. وقيل: يكون عاما.  تاسعا: األصح أن العطف عىل العام ال يوجب أن يكون املعطوف عاما أيضا
مثاله: حديث أيب داود والنسائي : ) ال يقتلُ مسلمٌ بكافر وال ذو عهد يف عهده ( حسّ نه احلافظ يف الفتح.  

فذهب احلنفية إىل القول بعموم املعطوف وجعلوا التقدير: وال يقتل ذو عهد يف عهده بكافر. وعىل عموم الكافر يلزم أن ال 

ي ُقتل املعاهد ولو قتل ذميا أو معاهدا وهو باطل ولذا قالوا هذا العام خمصوص باحلريب ليكون املعنى ال يقتل ذو عهد يف 

عهده بكافر حريب.   

وذهب الشافعية إىل عدم عموم املعطوف وجعلوا التقدير: وال يقتل ذو عهد يف عهده بحريبّ . فقدروا احلريب من أول مرة 

ومل حيتاجوا إىل التعميم ثم التخصيص. 

فاخلالصة أن متعلق العام ال جيب أن يقدر مثله يف املعطوف. 

 . عارشا: ال عموم يف الفعل املثبت ولو مع كان

مثاله بدون كان: حديث الصحيحني: أن النبي صىل اهللا عليه وسلم صىل داخل الكعبة. فال يدل الفعل صىل عىل أكثر من 

صالة واحدة فال يعم الفرض والنفل. 

ومثاله مع كان: حديث البخاري عن أنس ريض اهللا عنه: أن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان جيمع يف السفر. فال يدل الفعل 

جيمع عىل أكثر من مجع واحد فال يعم مجع التقديم والتأخري. 

 . أحد عرش: احلكم املعلّق بعلة ال يعم كل حمل وجدت فيه تلك العلة لفظا بل يعم قياسا
مثال ذلك: ما لو قال الشارع: حرمّت اخلمر إلسكارها. فال يعم كل مسكر غري اخلمر من ناحية اللفظ، بل يعمه من ناحية 

القياس، بأن يقال: بام أن اخلمر إنام حرمت إلسكارها والنبيذ مثلها فيحرم هو اآلخر.    
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 ( شرح النص )

، واألصحُّ أَ  عيارُ العمومِ االستثناءُ ا، وتعميمُ ومِ قُ بالواحدِ جمازً دُ هُ يَصْ نَّ ، وأَ ، وأَنَّ أَقَلَّ اجلمعِ ثالثةٌ رَ ليسَ بعامٍّ نَّ اجلمعَ املُنَكَّ

، واملعطوفِ عىل  تَيضِ ، ال املقْ : ال يستوونَ وال أكلتُ وإنْ أَكلتُ ، وتعميمُ نحوِ هُ عامٌّ آخرَ ضٍ وملْ يُعارضْ رَ يقَ لِغَ ،عامٍّ سِ العامِّ

لَّةٍ لفظًا لكنْ معنىً والفعلِ املث لَّقِ لِعِ ، واملُعَ  .بتِ ولو معَ كانَ

....................................................................................................................... 

عيارُ العمومِ  ( ا، ) فكل ما صح االستثناء منه مما ال ح االستثناءُ ) أي ضابطه (  ومِ رص فيه فهو عام نحو: جاءَ الرجالُ إال زيدً

ا، فال يسمى عاما ( رَ  وخرج بقولنا: مما ال حرص فيه اسم العدد نحو: جاء عرشة رجال إال واحدً ) واألصحُّ أَنَّ اجلمعَ املُنَكَّ

لَّ  األصح ( )و  ، فيصدق عىل أقل اجلمع وهو ثالثة، وقيل: هو عام (نحو جاءَ رجالٌ )  ليسَ بعامٍّ يف االثبات (  ) أَنَّ أَقَ

نَّهُ ) األصح ( و  ) لتبادره إىل الذهن، وقيل: أقله اثنان ( ثالثةٌ  ) كرجال ومسلمني (اجلمعِ  مسمى ( قُ  ) أي اجلمع (أَ دُ يَصْ

ا احد كام يف مثل قول رجل المرأته وقد رآها تتربج لرجل أتتربجنيَ للرجال؟! الستواء الو الستعامله فيه ) بالواحدِ جمازً

يصدق بالواحد ومل يستعمل فيه واجلمع يف هذا املثال عىل بابه ألن من برزت لرجل  واجلمع يف كراهة التربج له، وقيل: ال

ضٍ  ) األصح (و  تربز لغريه عادة ( رَ يقَ لِغَ هُ عامٌّ آخرَ ) كمدح وذم وبيان مقدار ( تعميمُ عامٍّ سِ ) مل يسق لذلك، وملْ يُعارضْ

يعم مطلقا ألنه مل يسق لغرض التعميم، مثاله وال معارض: إن  فيام عورض فيه مجعا بينهام، وقيل: الفإن عارضه مل يعم 

عىل أزواجهم أو ما  األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ومثاله مع املعارض: والذين هم لفروجهم حافظون إال

األختني بملك اليمني، وعارضه يف ذلك: وأن جتمعوا ملكت أيامهنم، فإنه وقد سيق للمدح يعم بظاهره إباحة اجلمع بني 

وهو شامل حلرمة مجع األختني بملك اليمني، فيحمل النص األول عىل  بني األختني، فإنه مل يسق للمدح بل لبيان احلكم

: ال يستوونَ  ) األصح (و ( ن مطلقا اغري اجلمع بني األختني؛ فال حتل األخت من كان مؤمنا ) من قوله تعاىل: أف تعميمُ نحوِ

، فهو لنفي مجيع أوجه االستواء : ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنةتعاىل كمن كان فاسقا ال يستوون، وقوله

ثم ، فيعم، وقيل: ال يعم يستوون يف قوة ال استواءَ  فقوله ال ارمنكّ  ااملمكن نفيها وذلك ألن الفعل املنفي يتضمن مصدر

) األصح تعميم نحو: (  و ما دل عىل نفي االستواء أو نحوه كاملساواة والتامثل واملامثلة (املراد بقوله: نحو ال يستوون كل 

)  إنْ أَكلتُ ( ) تعميم نحو  و) من قولك: واهللا ال أكلتُ فهو لنفي مجيع املأكول بنفي مجيع أفراد األكل ( ال أكلتُ 

ال  :، وقيلصح ختصيص بعضها يف املسألتني بالنيةمثال فهو للمنع من مجيع املأكوالت في طالق،-أي زوجة زيد -فزوجتي

تَيضِ  يصح التخصيص بالنية فيبقى النفي عىل عمومه فيحنث بأكل أي يشء ( ) فإنه ال تعميم فيه، واملقتيض وهو ما  ال املقْ

خلطأ والنسيان واقعان مثاله: رفُعِ عن أمتي اخلطأ والنسيان. ال يستقيم إال بتقدير إذْ ا ال يستقيم من الكالم إال بتقدير يشء،

، فقدروا املؤاخذة أو العقوبة أو اإلثم أو نحو ذلك، فاملقدر ليس عاما عىل الصحيح،  رفَعُ من أفراد األمة، وما وقع ال يُ

) فال يعم،  املعطوفِ عىل العامِّ  ) ال (و  وقيل نقدر شيئا عاما يعم اجلميع كأن نقول رفع عن أمتي حكم اخلطأ والنسيان (

نه احلافظ يف الفتح. قيل: يف حديث أيب داود والنسائي : ال يقتلُ مسلمٌ بكافر وال ذو عهد  ، مثاله:وقيل يعم عهده. حسّ
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: ال حاجة إىل ذلك بل نقدر بحريب من أول ، قلنابه فيقتل احلريبغري عهده بكافر، وخص منه يف يعني وال يقتل ذو عهد 

، مثاله بدون كان: حديث الصحيحني: أن النبي صىل اهللا فال يعم، وقيل: يعم)  الفعلِ املثبتِ ولو معَ كانَ ) ال ( و  مرة (

عليه وسلم صىل داخل الكعبة. فال يدل الفعل صىل عىل أكثر من صالة واحدة فال يعم الفرض والنفل، ومثاله مع كان: 

ال يدل الفعل جيمع عىل أكثر حديث البخاري عن أنس ريض اهللا عنه: أن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان جيمع يف السفر. ف

ةٍ  ) ال  احلكم (و  من مجع واحد فال يعم مجع التقديم والتأخري ( لَّ لَّقِ لِعِ لفظًا لكنْ يعم كل حمل وجدت فيه العلة (  ) فالاملُعَ

ذكر حرمت اخلمر السكارها. فال يعم كل مسكر لفظا بل قياسا، وقيل: يعمه لفظا ل ) كأن يقول الشارع: معنىً  يعمه ( )

 العلة فكأنه قال: حرمت املسكر.
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 مباحث الكتاب -الثامن والثالثونالدرس 
 

 تكملة مسائل العموم

 

 

ل منزلة العمومأوال:   .ترك االستفصال ينزّ

أي مل يطلب تفاصيل عن احلالة قبل أن حيكم  -رضت عىل الشارع حالة فحكم فيها بحكم ومل يستفصلبمعنى أنه إذا عُ 

ل منزلة العموم يف القول. ف -فيها  إن ذلك ينزّ

قصة غيالن بن أسلم ريض اهللا عنه، فإنه أسلم وله عرش زوجات، فقال للنبي صىل اهللا عليه وسلم: إين أسلمت عىل  همثال

ا وفارقْ سعرش نسوة. فقال له النبي صىل اهللا عليه وسلم: (  كْ أربعً رواه الشافعي والرتمذي. ففي هذه ) ائرهن أَمسِ

لني ملا سألة مل يسأله النبي صىل اهللا عليه وسلم هل كان عقد عليهن معا أو واحدة بعد األخر، فلوال أن احلكم يعم احلاامل

 طالق يف موضع التفصيل، فاحلكم ينزل منزلة العموم فله أن يمسك من شاء ويفارق من شاء.أطلق الكالم المتناع اإل

للنبي صىل اهللا عليه ال يشمل مجيع األمة ألهنا موجهة )  يا أهيا املزمل -ا النبييا أهي: ( األصح أن مثل قوله تعاىل ثانيا:

 ، وقيل: بل هو عام فيكون خطابا له ولألمة.خاصة وسلم

يشمل الرسول صىل اهللا عليه وسلم سواء اقرتن بقل )  يا أهيا الذين آمنوا -يا أهيا الناس: ( األصح أن مثل قوله تعاىلثالثا: 

 .هباأو مل يقرتن 

 .يعم احلر والعبد واملؤمن والكافر)  يا أهيا الناس: ( األصح أن مثل قوله تعاىلرابعا: 

 وهل أنه يتناول املوجودين من اخللق عند ورود النص دون من يأيت بعدهم، أو هو يعمهم إىل قيام الساعة؟.

قد ثبت باإلمجاع أن الذين وجدوا بعد هو خاص هبم بمعنى أن نفس اخلطاب ال يتناوهلم وإنام نحتاج لدليل آخر و قيل:

 ورود اخلطاب مكلفون بمضمونه.

 وقيل: هو غري خاص هبم بمعنى أن نفس اخلطاب يشمل كل مكلف وال نحتاج لدليل آخر.

نْ (  األصح أن خامسا:  . وقيل: هي خاصة بالذكور.تتناول اإلناث كام تتناول الذكور) مَ

لَعَ يف بيت قومٍ بغري إذهنم فقد حلّ هلم أن ومن املسائل الفرعية املبنية عىل ذلك م ن اطّ ا ورد يف حديث صحيح مسلم: مَ

 يفقأوا عينه. فعىل القول بالشمول إذا تطلّعت امرأة جاز رميها. وعىل القول بعدم الشمول ال جيوز رميها.

تدل عىل أن اخلطاب موجه هلن  ال يدخل فيه النساء إال بقرينة كاملؤمنني واملسلمني األصح أن مجع املذكر السامل خامسا:

 .أيضا

ه إىل شخص واحد يف مسألة ال يتعداه إىل غريه بمقتىض اللفظ بل يثبت احلكم يف حق سادسا:  األصح أن اخلطاب املوجّ

 .غريه بالقياس
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ه لشخص معني فال يتناول غريه ألن اللفظ خاص  فإذا قال الشارع لشخص معني اعتق رقبة أو افعل كذا فاخلطاب موجّ

أي يتناوهلم اللفظ جلريان العادة بمخاطبة الواحد وإرادة اجلمع  وقيل: هو عام بنفسه ليس عاما ولكن يقاس غريه عليه.و

 فيام يتشاركون فيه، وأجيب بأن هذا جماز حيتاج لقرينة وكالمنا يف تناول اللفظ بمقتىض احلقيقة.

 .و احلديث النبوي ال يتناول املسلمنيالقرآن أ يف مما ورد اخلطاب بيا أهل الكتاب أن األصحسابعا: 

يتناول املسلمني فيام يصح أن يشرتكوا فيه كام يف قوله تعاىل: (  :وقيل ) يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكمكقوله تعاىل: ( 

ه إىل أهل الكتاب. أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم  ) وهو موجّ

رف بالالم أو اإلضافةه إذا اجتمعت صيغة تبعيض مع األصح أنثامنا:   .فإنه جيب محل اجلمع عىل مجيع أنواعه مجع معّ

 -كام تقدم يف صيغ العموم -) فاألموال مجع مضاف إىل ضمري فيقتيض العموم هلم صدقةان أموخذْ مِ مثاله قوله تعاىل: ( 

يكفي األخذ من فموم بل صيغة التبعيض تبطل الع :، وقيلمن كل نوع من أمواهلمبعضا فظ أن يأخذ لقتيض ظاهر الفي

 وعىل الثاين ينظر إىل جمموعه. ،، فعىل األول ينظر إىل مجيع املالنوع واحد من أموال كل شخص

ال خالف يف أنه ال جتب الزكاة إال يف أموال خمصوصة، فلو مل فهذا والكالم يف اآلية إنام هو بالنظر للفظ يف حد ذاته وإال 

داللة السنة القتىض ظاهر  الففي احليوانات مثال لو ،خذ من الكل عىل حد سواءترد السنة ببيان أنواع معينة لوجب اال

 عىل القول األصح. والطيور والغزالن ونحوها لعموم األموال لفظ اآلية وجوب الزكاة يف الدجاج

ا. فعىل القول األصح عبارة ق نْ قبائل العرب واحدً بائل العرب= كل مثال آخر: لو قال األمري لواحد من أتباعه: أكرمْ مِ

قبائل العرب فيجب أن يكرم رجال من كل قبيلة من قبائل العرب، وعىل القول الثاين يكفي أن يكرم رجال واحدا من 

 العرب كلهم.
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 ( شرح النص )
 

: يا أهيُّ  وتركَ  ، وأَنَّ نحوَ لةَ العمومِ نْزِ لُ مَ نَزَّ : يا االستفصالِ يُ ، وأَنَّ نحوَ ةَ ا الناسُ يشملُ الرسولَ وإِنْ ا النبيُّ اليشملُ األمّ أهيُّ

نْ تشملُ النسا ، وأَنَّ مَ مُّ العبدَ ويشملُ املوجودينَ فقطْ عُ هُ يَ نَّ ، وأَ لْ رِ الساملَ اقرتنَ بقُ ، وأَنَّ مجعَ املذكّ ا، وأَنَّ  ءَ نَّ ظاهرً اليشملُهُّ

أَنَّ اخلطابَ ب ، وَ اهُ ، ونحوَ أَهلِ الكتابِ ال يشملُ األمَّ يا خطابَ الواحدِ اليتعدَّ م يقتيض األخذَ مِ ةَ  .نْ كلِ نوعٍ : خذْ منْ أمواهلِ

.......................................................................................................................

لُ ) يف وقائع األحوال مع قيام االحتامل (  تركَ االستفصالِ األصح أن (   )و ( نَزَّ لةَ العمومِ  يُ نْزِ ) يف املقال كام يف خرب مَ

الشافعي وغريه أنه صىل اهللا عليه وسلم قال لغيالن بن سلمة الثقفي وقد أسلم عىل عرش نسوة أمسك أربعا وفارق 

فلوال أن احلكم يعم احلالني ملا أطلق المتناع اهللا وعليه وسلم مل يستفصله هل تزوجهن معا أو مرتبا سائرهن. فإنه صىل 

: يا أهيُّ  ) األصح ( و ( زلة العموم بل يكون الكالم جممالً ل منال ينزّ  :وقيل ،إلطالق يف حمل التفصيلا ) اتق  ا النبيُّ أَنَّ نحوَ

ةَ  يا أهيا املزمل (و ،اهللا عرفا كام يف  باعهتيشملهم ألن األمر للمتبوع أمر أل :وقيل ،) الختصاص الصيغة به اليشملُ األمّ

ا الناسُ ) األصح (  و هو أمر ألتباع األمري (  بفتح بلدأمر السلطان األمري : يا أهيُّ )  يشملُ الرسولَ  ) والذين آمنوا (أَنَّ نحوَ

لْ  عليه الصالة والسالم ( اليشمله  :) نحو: قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم، ملساواهتم له ىف احلكم، وقيل وإِنْ اقرتنَ بقُ

)  أَنهُ ) األصح (  وإن اقرتن بقل مل يشمله لظهوره ىف التبليغ وإال شمله (  :لغريه، وقيل ألنه ورد عىل لسانه للتبليغ ؛مطلقا

مُّ العبدَ  هيا الناس (ا أأ نحو: ي عُ   ) أ ال من فقطْ  ) وقت وروده (يشملُ املوجودينَ  نه (أ) األصح  و) وقيل: ال يعمه (  يَ

نْ  ) األصح ( و(  أيضايشملهم  :وقيل ،بعدهم ) رشطية كانت أو استفهامية أو موصولة أو موصوفة وقد تقدمت  أَنَّ مَ

ختتص  :) لقوله تعاىل: ومن يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنثى، وقيل تشملُ النساءَ أمثلتها يف مبحث احلروف ( 

ن اطّلَعَ يف بيت قومٍ  بغري إذهنم فقد  بالذكور، فلو نظرت امرأة ىف بيت أجنبى جاز رميها عىل القول األول خلرب مسلم: مَ

رِ الساملَ  ) األصح ( و(  جيوز عىل الثاين وال .حلّ هلم أن يفقأوا عينه نَّ  أَنَّ مجعَ املذكّ ا) أ النساء (  اليشملُهُّ ) وإنام  ظاهرً

يشملهن ظاهرا ألنه ملا كثر ىف الرشع مشاركتهن للذكور ىف األحكام أشعر بأن  :يشملهن بقرينة تغليبا للذكور، وقيل

أو اجلامعة أو االثنني  مثال ) أَنَّ خطابَ الواحدِ  ) األصح ( و(  ع اليقصد بخطاب الذكور قرص األحكام عليهمالشار

اهُ  ( يف مسألة بحكم املعينة رادة إيعم غريه جلريان عادة الناس بخطاب الواحد و :وقيل اىل غريه بمقتىض اللفظ، ) اليتعدَّ

) أَهلِ الكتابِ يا أَنَّ اخلطابَ ب) األصح (  و( وكالمنا يف احلقيقة  ىل قرينةإز حيتاج جماهذا  :قلنا ،اجلميع فيام يتشاركون فيه

ةَ  ( تغلوا ىف دينكموهم اليهود والنصار نحو قوله تعاىل: يا أهل الكتاب ال  ) أ أمة حممد صىل اهللا عليه  ال يشملُ األمَّ

ب واألمة كقوله تعاىل: أتأمرون الناس بالرب وتنسون حتصل فيه املشاركة بني أهل الكتايشملهم فيام  :وقيل ،وسلم

م  ) األصح أن ( و(  أنفسكم. فإن النهي عن تلك احلال ليس خمتصا بأمة دون أخر : خذْ منْ أمواهلِ مجع ) من كل نحوَ

نْ كلِ نوعٍ  ( التبعيضية جمرور بمن معرف بالالم أو اإلضافة ال  :وقيل ،بدليلنواع املجرور مامل خيص أ) من يقتيض األخذَ مِ

  .نه من جمموعهاأ إىل والثاين ،من مجيع األنواع ن املعنىأىل إواألول نظر  ،بل يمتثل باألخذ من نوع واحد



١٥٠ 
 

 مباحث الكتاب -التاسع والثالثونالدرس 
 

 التخصيص

 

 . قرص حكم العام عىل بعض أفرادهأوال: حد التخصيص هو: 

 لشملت اخلسارة كل انسان.فلوال االستثناء  ..اآلية.نحو: إن اإلنسانَ لفي خرس إال الذين آمنوا 

 إلنسان الذي يشمل كل أفراده، فاملراد بالعام يف مبحث التخصيصكا يقبل التخصيص هو احلكم الذي ثبت ملتعدد وما

ا، مع أنه قد  أكرم :العدد فإهنا يدخلها التخصيص نحو ءسامأكل ما يدل عىل متعدد فيشمل  هو تقدم عرشة رجال إال واحدً

 أن أسامء العدد ليست من العام.

 .إن كان مجعا، وإىل ثالثة ا كان العام غري مجعإذاألصح جواز التخصيص إىل واحد ثانيا: 

نْ واملفرد املعرف بأل نحو:  ن بني عمي فأكرمه. فهذا لفظ عام جيوز أن ختصصه كأن تقول: إال مثال غري اجلمع مَ نْ جاءَ مِ مَ

ا.فالنا وفالنا فال يبقى يش  مل إال واحدً

أن ختصصه كأن  أكتب عن العلامءَ الذين صحبتهم. فهذا لفظ عام جيوز نحو: والعلامء ومثال اجلمع املسلمون واملسلامت

   . ألنه أقل اجلمع وال جيوز التخصيص أقل من ذلك فقط تقول: إال فالنا وفالنا بحيث يبقى يشمل ثالثة أفراد

 هي:و العام ثالثة أقسام ثالثا:

ن عام إال العام الباقي عىل عمومه -١ . أي الذي مل يدخله التخصيص إطالقا، وهذا قليل جدا، حتى قال بعضهم: ما مِ

ا. ومن الباقي عىل عمومه قوله تعاىل: (  ) وقوله:  وال يظلم ربك أحدام ) وقوله: ( واهللا بكل يشء عليوقد خصّ إال نادرً

  ). حرمت عليكم أمهاتكم(

) فقد ذكر أهل التفسري أن  الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم. مثل قوله تعاىل: ( اخلصوص العام املراد به -٢

 .القائل واحد وهو نعيم بن مسعود األشجعي

 . وأمثلته كثرية جدا كآية إن اإلنسان لفي خرس.العام املخصوص -٣

فاقتلوا خصوص عمومه مرادٌ تناوال ال حكام نحو: ( املخصوص والعام املراد به اخلصوص: أن العام امل والفرق بني العام

جاءت نصوص أخر فأخرجت أهل الذمة، فإخراج أهل الذمة من قوله فاقتلوا يعم كل املرشكني ولكن )  املرشكني

 املرشكني هو من إباحة القتل الذي هو احلكم ال من تناول لفظ املرشكني هلم ألهنم مرشكون حقيقة كالوثنيني غري أهنم طرأ

 هلم وصف الذمة فمنع قتلهم. 

ا ال تناوال وال حكام أي ال يوجد عموم من أصله بل هو لفظ كيل كلفظ  أما العام املراد به اخلصوص عمومه ليس مرادً

الناس استعمل يف جزئي أي يف فرد واحد وهو نعيم بن مسعود فهو جماز قطعا كاستعامل الكل وإرادة اجلزء يف قوله تعاىل: 



١٥١ 
 

ألنه ال  منه وهو األنملةخمصوص يشمل كل أجزاء األصبع ولكنه أريد جزء  م يف آذاهنم. فاألصبع كلّ جيعلون أصابع

 يتأتى إدخال كامل األصبع يف األذن.

 .فهو حجة الباقي بعد التخصيصاألصح أن العام املخصوص حقيقة يف رابعا: 

 يع الصور إال ما دلّ الدليل عىل خروجه من عمومهأي أن اللفظ العام بعد ختصيصه اليصري جمازا بل يبقى عاما يستغرق مج

 فيحتج به بعد التخصيص عىل أي صورة مل يثبت ختصيصها.

ص ولو بعد وفاة النبي صىل اهللا عليه وسلم خامسا:  .يعمل بالعام قبل البحث عن املخصّ

ال فرق يف  األصل عدمهألن  أي إذا جاء نص عام فإنا نعمل به وال نتوقف عن العمل به إىل حني ثبوت عدم املخصص

 ذلك يف عمل الصحابة بالعام يف حياة النبي صىل اهللا عليه وسلم أو عمل املسلمني به بعد وفاته صىل اهللا عليه وسلم.

 



١٥٢ 
 

 ( شرح النص )
 

 التخصيصُ 

 إنْ  اجلمعِ  وأقلِّ  ،امجعً  العامُّ  نْ يك ملْ  إنْ  إىل واحدٍ  هُ جوازُ  واألصحُّ  ،دٍ دِّ ملتعَ  ثبتَ  حكمٌ  هُ لُ ابِ وقَ  ،قرصُ العامِّ عىل بعضِ أفرادِهِ 

 جمازٌ  فهوَ  يف جزئيٍّ  لَ عمِ استُ  كيلٌّ  ا بلْ ليس مرادً  اخلصوصُ  بهِ  واملرادُ  ، ال حكامً تناوالً  مرادٌ  هُ عمومُ  املخصوصُ  والعامُّ  ،كانَ 

ا  .صِ املخصِّ  عنِ  البحثِ  قبلَ  النبيِّ  وفاةِ  بعدَ  ولوَ  بالعامِّ  ويعملُ  ،ةٌ جَّ حُ  فهوَ  حقيقةٌ  لَ األوَّ  أنَّ  واألصحُّ  ،قطعً

....................................................................................................................... 

 بأن ال يراد منه البعض اآلخر)  عىل بعضِ أفرادِهِ  أي قرص حكمه ()  قرصُ العامِّ  ) أي هذا مبحثه وهو (التخصيصُ  (

ابِلُهُ ( دٍ  ) أي التخصيص ( وقَ دِّ واألصحُّ  ( كاملعاهد خص منه الذمي ونحوه .فاقتلوا املرشكنيكقوله تعاىل: )  حكمٌ ثبتَ ملتعَ

هُ  ا ) أي التخصيص ( جوازُ عىل  ثالثةوهو )  اجلمعِ  أقلِّ  ) إىل ( و ن واملفرد املعرف () كمَ  إىل واحدٍ إنْ ملْ يكنْ العامُّ مجعً

، أي سواء أكانت صيغة اجلمع مفردة أم مجعا جيوز إىل واحد مطلقا :) مجعا كاملسلمني واملسلامت، وقيل كانَ  إنْ  ( املختار

هُ مرادٌ تناوالً  شاذ (قول ال جيوز إىل واحد مطلقا وهو  :وقيل ) ألن  ال حكامً ) بأن يشمله لفظه ( والعامُّ املخصوصُ عمومُ

ا ) عمومه (املرادُ بهِ اخلصوصُ ليسَ  ) العام ( و (بعض األفراد ال يشمله احلكم نظرا للمخصص  ) تناوالً وال حكام  مرادً

لَ يف جزئيٍّ  ) من حيث إن له أفرادا بحسب أصله ( كيلٌّ  ) هو ( بلْ ( ا ) أي فرد منها (استُعمِ بال خالف )  فهوَ جمازٌ قطعً

ي لقيامه مقام كثري يف تثبيطه املؤمنني عن مالقاة أيب أي نعيم بن مسعود األشجع.. اآلية  الذين قال هلم الناسكقوله تعاىل: 

لَ  (سفيان وأصحابه  حقيقة إن كان  :) يف الباقي بعد التخصيص، وقيل حقيقةٌ  ) أي العام املخصوص ( واألصحُّ أنَّ األوَّ

) أي األول  فهوَ  (غري ذلك  :لبقاء خاصة العموم وهو عدم االنحصار وإال فمجاز، وقيل بعدد معني الباقي غري منحرص

ةٌ  وهو العام املخصوص عىل القول بأنه حقيقة ( جَّ ) جزما الستدالل الصحابة به من غري نكري، وعىل القول بأنه جماز  حُ

قبلَ البحثِ عنِ  ) صىل اهللا عليه وسلّم (ويعملُ بالعامِّ ولوَ بعدَ وفاةِ النبيِّ  غري حجة ( :، وقيلأيضااألصح أنه حجة 

صِ  ال يعمل به  :صل عدمه وألن احتامله مرجوح وظاهر العموم راجح والعمل بالراجح واجب، وقيل) ألن األ املخصِّ

ال  هيكفي يف البحث عن ذلك الظن بأن قبل البحث الحتامل التخصيص، وعىل القول الثاين صىل اهللا عليه وسلم بعد وفاته

 مخصص.، وقيل: بل ال بد من البحث حتى يقطع بأنه ال وجود للخمصص عىل األصح
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 مباحث الكتاب -األربعونالدرس 
 

َخصِّص
ُ
 االستثناء -امل

 

يوجد منفردا عن العام كاملستثنى فإنه خمصص للعام وال يوجد إال مع  أي ال - متصل: املخصص للعام قسامنأوال: 

، والصفة، والرشط، االستثناءواملتصل مخسة أقسام:  -أي يستقل بنفسه وال يذكر مع العام -ومنفصل -املستثنى منه

 .والبدل، والغاية

ن متعدد بإال أو إحد أخواهتاهو:  االستثناءثانيا:   ، كغري وسو وخال وغريها.اإلخراج مِ

  ويشرتط لالعتداد به رشطان:

، يكون شخص . فلو قالأن يصدر املستثنى واملستثنى منه من متكلم واحد -١ ا، عقب قول غريه: جاءَ الرجالُ : إال عمرً

ا.   لغوً

، فال ترض سكتة قصرية لنحو تنفس أو سعال، فإن انفصل بغري ذلك ن يتصل املستثنى باملستثنى منه بحسب العادةأ -٢

 كان االستثناء لغوا.

أبدا إن شاء اهللا، جيب إرادة  أكلمها: عيلّ الطالقُ ال زيدٌ  وال بد أيضا من نية االستثناء قبل الفراغ من املستثنى منه، فلو قال

ئة التي هي استثناء قبل الفراغ من يمني الطالق، فلو تكلم بالطالق ثم حاال خطر له أن يقول إن شاء اهللا ال اإلتيان باملشي

 ينفعه هذا االستثناء كام هو مرصح به يف كتب الفقه.

 .إطالق اسم االستثناء عليه جمازٌ االستثناء املنقطع ثالثا: 

ا.املستثنى منهما ال يكون املستثنى من جنس االستثناء املنقطع هو:   . مثل: ما جاءَ القوم إال محارً

 وهل االستثناء يعم املتصل واملنفصل أو هو حقيقة يف املتصل جماز يف املنفصل ؟ قوالن.

ألنه أثبت الثالثة يف ضمن  فظاهر هذا الكالم ونحوه التناقض. دنانري إال ثالثة لو قال شخص: لزيدٍ عيلّ عرشةُ  رابعا:

 ثم نفاها بقوله إال ثالثة. -شتمل عىل الثالثة بداللة التضمنفإن العرشة ت -العرشة

، أي أن بقي سبعة ثم وقع اإلسنادهو حقيقتها فتشمل كل أفرادها ثم أخرجت منها ثالثة ف ةويدفع بأن املراد بالعرش

ا كاملة، نفينا ثبوهت أثبتنا لزيد عليه عرشة دنانري كاملة ثم أننا يوجد حكامن: إثبات ونفي أي هالتناقض حصل ألنه فهم أن

ثم نسند الكالم مع السبعة فال يوجد  ٧= ٣من  ١٠قبل اإلسناد أي أننا نطرح  -أي اإلخراج -ولكن يف احلقيقة االستثناء 

 ثالثة. إال حكم واحد فكأنه قال: لزيد عيلّ الباقي من عرشة أخرجت منها

ا من إطالق الكل وهو عرشة وإرادة البعض وهو بل املراد بعضها وهو سب حقيقتهاوقيل: بل املراد بالعرشة ليس  عة جمازً

 سبعة والقرينة هو إال ثالثة.

 عدّ لغوا ولزمته عرشة. عرشة إال عرشة.له عيلّ : فلو قال. املستثنى املستثنى منهاستغرق جيوز االستثناء إذا ال  خامسا:
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 نحو: له عيل عرشة إال تسعة أو إال ثالثة أو إال مخسة. أم مساويا. سواء كان الباقي أقل أم أكثر أما إذا مل يستغرق فهو جائز

 .األصح أن االستثناء من النفي إثبات ومن اإلثبات نفيسادسا: 

،إذا قلنا: قامَ  ج من القيام  القومُ ْرَ ا فهل املستثنى خمُ فهنا شيئان: القيام، واحلكم بوقوعه من القوم. فإذا استثنينا وقلنا إال زيدً

 ذهب اجلمهور إىل األول وذهب احلنفية إىل الثاين.؟  أو من احلكم به

ا. قامَ فإذا قلنا:  فعىل األصح نكون قد أثبتنا القيام للقوم ونفيناه عن زيد، وعند احلنفية نكون قد أثبتنا القيام  القومُ إال زيدً

 لزيد وسكتنا عن زيد فقد يكون قائام كالقوم وقد ال يكون.

ا. فعىل األصح نكون قد نفينا القيام عن القوم وأثبتناه لزيد، وعند احلنفية نكون قد نفينا وإذا قلنا: ما قامَ القومُ إال ز يدً

 القيام عن القوم وسكتنا عن زيد فقد يكون قائام وقد ال يكون.

 .االستثناءات املتعددة إن عطف بعضها عىل بعض عادت إىل األول منهاسابعا: 

أي نخرج جمموع  ١=٢-٣-٤-١٠وإال اثنني، فيلزمه واحد فقط؛ ألن وإال ثالثة  أربعةإال له عيلّ عرشة  مثل:

 االستثناءات وهي تسعة من العرشة.

. مثل: له عيلّ عرشة إال أربعة إال ثالثة إال اثنني، ما مل يستغرقه يليهوإن مل يعطف بعضها عىل بعض عاد كل واحد إىل ما  

، ثم نخرج الباقي ٣=١-٤نخرج الباقي وهو واحد من األربعة  ، ثم١=٢-٣فيلزمه سبعة؛ ألنا نخرج االثنني من الثالثة 

 ٧.=٣-١٠وهو ثالثة من العرشة 

 أما إذا استغرق كل واحد ما يليه فهو باطل مثل: له عيلّ عرشة إال عرشة إال إحد عرش.

ثالثة إال أربعة، فهنا كل إال إذا استغرق ما يليه لكنه مل يستغرق العدد األول فإنه يصح. نحو: له عيلّ عرشة إال اثنني إال 

 ٩= ٤+٣+٢عدد ما عدا العرشة أكرب مما قبله ويستغرقه ولكن مل يستغرق العرشة فيخرج املجموع من العدد األول أي 

 فيلزمه واحد أي يكون احلال كام هو يف مسألة االستثناءات املتعاطفة.  ١= ٩-١٠خترج من العرشة 

 .مل يدل دليل عىل خالفهل إذا ل متعاطفة يعود للكاالستثناء الوارد بعد مجاألصح أن ثامنا: 

 عىل أقاربك واعتق عبيدك إال الفسقة منهم.  -مجع دور- نحو: أكرمْ العلامءَ وحبّسْ دياركَ 

 ؟ فقط فهل استثناء الفسقة يعود عىل الكل أي عىل العلامء واألقارب والعبيد أو يعود عىل األخري

 األخري فقط. إىلالظاهر عوده عىل الكل، وقيل: يعود 

ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية فإنه يصار إليه كقوله تعاىل: (  دلّ دليل عىل كونه يعود إىل يشء مافإن 

 ) فال خالف يف أن االستثناء يعود إىل األخري أي الدية ال عىل الكفارة.مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا 

امها عىل األخر ال يقتيض التسوية بينهام إال يف احلكم املذكور أما احلكم املعلوم قرن اجلملتني لفظا بعطف إحدتاسعا: 

  .ستويان فيهيحدامها من اخلارج فال إل

ن اجلنابةِ  وال يغتسلْ  الدائمِ  كم يف املاءِ ال يبولنّ أحدُ أيب داود : ( أمحد ومثال ذلك: حديث   ). فيه مِ
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ال يف املاء الدائم مها مشرتكان فيه أي أن كال منهام منهي عنه، واحلكم الذي فاحلكم املذكور هو النهي عن البول واالغتس

 ، فال يقتيض هذا أن يكون االغتسال من اجلنابة ينجس املاء.مل يذكر هو تنجيس املاء املعلوم من اخلارج أنه ثابت للبول
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 ( شرح النص )
 

 : : إخراجٌ ب متصلٌ وهوَ وهوَ قسامنِ : االستثناءُ وهوَ هُ عادةً يف مخسةٌ ، وجيبُ اتِّصالُ ن متكلمٍ واحدٍ يف األصحِّ نحوِ إال مِ

ا ، أَمَّ َ  األصحِّ رشَ ، واألَصحُّ أَنَّ املرادَ بعَ َ العَ  ةٍ يف: عيلَّ عرشةٌ إال ثالثةً يف املنقطِعِ فمجازٌ يف األصحِّ ةُ باعتبارِ اآلحادِ ثُمَّ رشَ

ا  نِدَ إىل الباقي تقديرً تْ ثالثةٌ ثمَّ أُسْ ا، وال يَ أُخرجَ واملساوي  األكثرِ  استثناءِ  ةُ حَّ صِ  واألصحُّ  ،قٌ رِ غْ تَ سْ مُ  حُّ صِ وإن كانَ قبلَهُ ذكرً

 ما ملْ  ملا يليهِ  وإال فكلٌ  ،نهُ ستثنى مِ مُ لْ فلِ  إن تعاطفتْ  ةُ دَ دِّ واملتعَ  ،وبالعكسِ  اثباتٌ  ن النفيِ مِ  االستثناءَ  نَّ وأَ  ،الصحيحِ  دِ قْ والعَ 

ِّ مُ بِ  اتِ فَ اطِ للمتعَ  يعودُ  هُ أنَّ  واألصحُّ  ،هُ قْ رِ يستغْ    .مل يذكرْ  بينهام يف حكمٍ  التسويةَ  ا ال يقتيضلفظً  مجلتنيِ  بنيَ  رانَ القِ  وأنَّ  ،كٍ رشَ

....................................................................................................................... 

)  وهوَ مخسةٌ  ) أي ما ال يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام (متصلٌ  () أحدمها  قسامنِ  عام () أي املخصص لل وهوَ  (

د ( إخراجٌ  ) أي االستثناء نفسه ( وهوَ  ) بمعنى صيغته ( االستثناءُ  أحدها ( ) من أدوات اإلخراج بنحوِ إال  ) من متعدّ

ن متكلمٍ واحدٍ يف األصحِّ  ( وعدا وسو واقعا ذلك اإلخراج مع املخرج منه وضعا كخال ال يشرتط وقوعه من  :) وقيل مِ

) أي يشرتط  وجيبُ  استثناء عىل الثاين لغو عىل األول ( ،جاء الرجال :إال زيدا عقب قول غريه :فقول القائل ،واحد

هُ ( و تنفس أو سعال فإن انفصل ) فال يرض انفصاله بنح عادةً يف األصحِّ  ) أي االستثناء بمعنى صيغته باملستثنى منه ( اتِّصالُ

انفصاله إىل شهر،  ما دام يف املجلس، وقيل: جيوز ما مل يرشع يف كالم آخر، وقيل: جيوز جيوز :بغري ذلك كان لغوا، وقيل

اتثناء قبل الفراغ من املستثنى منه ( وقيل إىل سنة،  وال بد من نية االس ما ال ) وهو يف املنقطِعِ  ) االستثناء بمعنى صيغته ( أَمَّ

) لتبادره  يف األصحِّ (  أي يف املنقطع ) فيهفمجازٌ يكون املستثنى فيه بعض املستثنى منه نحو: ما يف الدار إنسان إال احلامر ( 

ملا كان يف الكالم االستثنائي شبه التناقض ثم  .، وال يعدّ املنقطع من املخصصاتاميف املتصل إىل الذهن، وقيل حقيقة فيه

ى يف املستثنى منه، ثم ينفى وكان ذلك أظهر يف العدد لنصوصيته يف آحاده دفعوا ذلك فيه بام ذكرته حيث يدخل املستثن

ةٍ  ( :بقويل َ رشَ ةُ باعتبارِ اآلحادِ  عيلَّ عرشةٌ إال ثالثةً  لزيد ( :) قولك يفواألَصحُّ أَنَّ املرادَ بعَ َ رشَ تْ  ) مجيعها ( العَ ثُمَّ أُخرجَ

نِدَ إىل الباقي  (إال ثالثة  :) بقولك ثالثةٌ  ا ) وهو سبعة (ثمَّ أُسْ هُ  () اإلسناد  وإن كانَ  تقديرً ) أي قبل إخراج الثالثة قبلَ

ا( فال تناقض،  س يف هذا إال إثبات وال نفي أصالله عيلّ الباقي من عرشة أخرج منها ثالثة، ولي :) أي لفظا فكأنه قال ذكرً

حُّ  ( نت إرادة اجلزء باسم الكل جمازاثة قرينة لذلك بيّ وقيل املراد بعرشة يف ذلك سبعة، وقوله إال ثال  ) استثناء ( وال يَصِ

قٌ  رِ تَغْ سْ ةُ استثناءِ األكثرِ  له عيلّ عرشة إال عرشة لزمه عرشة ( :) بأن يستغرق املستثنى املستثنى منه فلو قال مُ حَّ ) واألصحُّ صِ

دِ العَ  استثناء (صحة )  و ) نحو له عرشة إال مخسة ( املساوي استثناء (صحة )  و من الباقي نحو له عيلّ عرشة إال تسعة ( قْ

نحو العرشة والعرشين والثالثني، وخرج بالعقد غريه كاثني عرش فلم خيتلف  والعقدله مائة إال عرشة،  :نحو ) الصحيحِ 

ال  :األكثر، وقيل ال يصح يف :وقيل، أيضا فلم خيتلف فيه مائة إال عرشة ونصففيه، وخرج بالصحيح املكرس نحو: له 

)  و (فال يقال مثال: له عيل مائة إال عرشة بل يقال: له عيلّ تسعون  ال يصح يف العقد الصحيح :يصح يف املساوي، وقيل

ن النفيِ  األصح ( ال بل املستثنى من حيث احلكم مسكوت عنه وهو منقول عن  :) وقيلاثباتٌ وبالعكسِ  أَنَّ االستثناءَ مِ
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اإلثباتُ يف كلمة  -أي عىل احلنفية -حممد أسعد عبه جي رمحه اهللا يف سلم الوصول: وملا ورد عليهم  قال الشيخ، احلنفية

التوحيدِ الشكَّ فيه وإال مل يدخل يف اإلسالمِ أجابوا: بأن اإلثبات يف كلمة التوحيد هو بعرف الرشع أي ال بوضع اللغة 

ه ابن دقيق العيد: هبذه الكلمة عموما إلثبات التوحيد، وحصل الفهم لذلك منهم  بأن الشارع قد خاطب الناس فيه، وردّ

من غري احتياج إىل أمر زائد، ولو كان وضع اللفظ ال يقتيض ذلك لبنيّ الشارع ما حيتاج إليه، فاحلق أن هذا من أصل 

ةُ  ) االستثناءات ( و وضعها. اهـ. عطار ( دَ دِّ ) لتعذر عود كل منها إىل ما  للمستثنى منهُ  ) هي عائدة ( فـ تعاطفتْ  إنْ  املتعَ

له عيل عرشة إال عرشة  :ونحو ،له عيلّ عرشة إال أربعة وإال ثالثة وإال اثنني، فيلزمه واحد فقط :يليه بوجود العاطف نحو

ة له عرش :) نحو ملا يليهِ  عائد ( منها)  فكلٌّ  تعاطف (ت) أي وإن مل  وإال وإال ثالثة وإال اثنني فيلزمه العرشة لالستغراق (

هُ (  إال مخسة إال أربعة إال ثالثة فيلزمه ستة قْ رِ عرشة نحو: له عيلّ عرشة إال  فإن استغرق كل ما يليه بطل الكل)  ما ملْ يستغْ

إال إذا استغرق ما يليه لكنه مل يستغرق العدد األول فإنه يصح نحو: له عيلّ عرشة إال اثنني إال ثالثة إال ، إال إحد عرش

هُ  ( أربعة فيلزمه واحد اتِ  ) أي االستثناء (واألصحُّ أنَّ اطِفَ بأن ال  لذلك اإلستثناء) أي لكل منها حيث يصلح  يعودُ للمتعَ

كٍ  ) حرف ( بـ ( يكون ثمة دليل عىل ارادة البعض منها ِّ  مجالكانت املتعاطفات سواء  كالواو والفاء بني املتعاطفات ) مُرشَ

إال الفسقة  كتصدق عىل الفقراء واملساكني والعلامءأم مفردات  إال الفسقة منهم ديارك وأعتق عبيدك سْ كأكرم العلامء وحبّ 

والذين  :فال خالف كام يف قوله تعاىل الدليل الذي يعني عود االستثناء وحيث وجد ،، وقيل لألخري فقط ألنه املتيقنمنهم

يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له وال يقتلون النفس التي حرم اهللا إال باحلق وال  ال يدعون مع اهللا إهلا آخر

إىل قوله .. فإنه عائد للكل بال خالف، وقوله تعاىل ومن قتل مؤمنا خطأالعذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهانا إال من تاب. 

كوخرج ب ،فإنه عائد إىل األخري أي الدية دون الكفارة بال خالف .إال أن يصدقوا فال غريه كبل ولكن وأو  احلرف املرشّ

رانَ بنيَ مجلتنيِ لفظًا ) األصح ( و(  يعود ذلك إال لألخري )  ال يقتيض التسويةَ  ) بأن تعطف إحدامها عىل األخر ( أنَّ القِ

ال يبولنّ أحدكم يف املاء الدائم وال يغتسل مثاله خرب أيب داود: ) وهو معلوم إلحدامها من خارج  مل يذكرْ  يف حكمٍ  بينهام (

من  كام هو معلوم -أو كان أكثر من قلتني وتغري فيه وهو كونه أقل من قلتني- فالبول فيه ينجسه برشطه .فيه من اجلنابة

وقيل يقتيض التسوية بينهام فيه، ولذا  ،وال يقتيض هذا أن االغتسال من اجلناية تنجس املاء الدائم كذلك األدلة األخر

 .للقران بينهام الغتسال يف املاء من اجلنابة ينجسهاذهب بعضهم إىل أن 
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 مباحث الكتاب -األربعونو  الحادي الدرس
 

َخصِّص
ُ
 تصلتتمة امل -امل

 

 . تعليق أمر بأمر كل منهام يف املستقبلوهو:  الرشطأوال: ومن املخصصات املتصلة 

 أي اجلائني منهم. نحو: أَكرمْ بني متيم إِنْ جاءوا.

 والرشط كاالستثناء يف مسائله:

وال بد من  ، فإن انفصل بغري ذلك كان لغوا،فال يرض نحو تنفس أو سعال ط بالعام عادةاتصال الرشوجوب يف  -١

 اإلتيان بنية الرشط قبل الفراغ من الصيغة كام تقدم يف االستثناء.

ا لكل املتعاطفاتيف  -٢ ، وأَحسنْ إىل الغرباءِ إنْ حرضوا. كونه عائدً ، وساعدْ أصحابَكَ  نحو: أَكرمْ طلبةَ العلمِ

نحو: أكرم بني متيم إن كانوا علامء، ومعلوم أن العلامء منهم أقل من  كونه يصح إخراج األكثر به وبقاء األقل يف -٣

 عوامهم.

، وخرج بقولنا املعترب نحو: أكرمْ بني متيم الفقهاء، خرج بالفقهاء غريهم الصفة املعترب مفهومها ومن املخصصات ثانيا:

 ي خرجت خمرج الغالب أو سيقت جوابا لسؤال أو حادثة كام تقدم يف بحث املفهوم.مفهومها التي مل يعترب مفهومها كالت

نحو: وقفتُ  والعود للكل يف املتعاطفات ،من االتصال مع النية املذكورة يف الرشط والصفة كاالستثناء يف املسائل الثالث

 .هبا وصحة إخراج األكثر عىل أوالدي وأوالدهم املحتاجني،

   أكرمْ بني متيم إىل أن يعصوا. أي فإن عصوا ال يكرمون.نحو:  الغاية اتومن املخصص ثالثا:

اليوم اآلخر وال ال بقاتلوا الذين اليؤمنون باهللا وكقوله تعاىل: (  لو مل تذكرواملراد بالغاية هنا غاية تقدمها عموم يشملها 

) فلو مل يذكر حتى يعطوا  حتى يعطوا اجلزية من الذين أوتوا الكتاب يدينون دين احلقحيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال 

 اجلزية لوجب قتاهلم عىل كل حال أعطوا اجلزية أم مل يعطوها.

سالم هي حتى وأما الغاية التي اليشملها العموم لو مل تذكر فليست للتخصيص بل لتحقيق العموم كام يف قوله تعاىل: ( 

منها فهو غري داخل فيها سواء ذكرت  اوالفجر ليس جزءً لوع الفجر فالليلة شاملة جلميع أجزائها وتنتهي بط) مطلع الفجر 

 فال حيتمل أن يكون املقصود بعضها. الغاية أم مل تذكر لكن ذكرها أفاد أن احلكم يعم مجيع أجزاء الليلة

ام لبقي الشمول ولو مل نذكر من اخلنرص إىل اإلهب ل الكل، فاألصابع تشمومثل: قُطِعتْ أصابعُ فالنٍ من اخلنرص إىل اإلهبام

 ولكن فائدته التنصيص عىل العموم.

من االتصال مع النية، والعود للكل يف املتعاطفات وصحة  والغاية كاالستثناء يف املسائل الثالث املذكورة يف الرشط

 إخراج األكثر هبا.



١٥٩ 
 

هم، أي أكرم الناس إن كانوا مثال األول: أكرم الناسَ العلامءَ من أي بدل البعض من الكل وبدل االشتاملالبدل خامسا: 

هُ  علامء،  ، أي ختصص اإلعجاب بعلمه فقط دون لون برشته أو جسمه أو ماله مثال.ومثال الثاين: أعجبني زيدٌ علمُ



١٦٠ 
 

 ( شرح النص )
 

. لُّ عليه، وهوَ كاالستثناءِ : تعليقُ أمرٍ بأمرٍ كلٌّ منهام يف املستقبَلِ أو ما يدُ طُ وهوَ ْ  والرشَّ

ةُ وال فَ ، واملرادُ والصِّ دْ هبا حتق غايةُ ومها كاالستثناءِ رَ لُها وملْ يُ بَها عمومٌ يشمَ حِ طوا اجلزيةَ غايةٌ صَ عْ : حتى يُ هُ مثلُ : يقُ ا مثلُ ، وأَمَّ

. هبامِ فلتحقيقِ العمومِ ِ إىل اإلِ نرصِ هُ من اخلِ تْ أصابِعُ طِعَ ، وقُ طلَعِ الفجرِ  حتى مَ

هُ األكثرُ  ، ومل يذكرْ  .وبدلُ بعضٍ أو اشتاملٍ

....................................................................................................................... 

طُ  ) ثاين املخصصات املتصلة ( و(  ْ وال  من عدمه العدمال الرشط األصويل وهو ما يلزم  اللغوي به الرشط ) واملرادالرشَّ

لُّ عليهِ  ( أي الرشط اللغوي)  وهو (  عدميلزم من وجوده وجود وال ) من  تعليقُ أمرٍ بأمرٍ كلٌّ منهام يف املستقبَلِ أو ما يدُ

أو  املعنوي ، بمعنى أن الرشط يراد به أحد معنيني إما نفس التعليقصيغة نحو أكرم بني متيم إن جاءوا أي اجلائني منهم

وعودا لكل املتعاطفات  ) اتصاالً  كاالستثناءِ  ) أي الرشط املخصص ( هوَ و ( الصيغة اللفظية أي إن جاءوا يف املثال السابق

ةُ  ) ثالثها ( و خراج األكثر به (إوصحة  فَ  ) رابعها ( و ) املعترب مفهومها كأكرم بني متيم الفقهاء خرج بالفقهاء غريهم ( الصِّ

)  كاالستثناءِ  ) أي الصفة والغاية ( ومها ( ) كأكرم بني متيم إىل أن يعصوا خرج حال عصياهنم فال يكرمون فيه الغايةُ 

لُها ) بالغاية ( واملرادُ  (وعودا، وصحة إخراج األكثر هبام  اتصاالً  بَها عمومٌ يشمَ حِ  ظاهرا (أي يشمل تلك الغاية )  غايةٌ صَ

هُ  دْ هبا حتقيقُ رَ حتى ( ذين ال يؤمنون إىل قوله قاتلوا ال :) قوله تعاىلمثلُ  ) أي حتقيق العموم بل أريد هبا اإلخراج (وملْ يُ

طوا اجلزيةَ  عْ ا مثلُ  فإهنا لو مل تأت لقاتلناهم أعطوا اجلزية أم ال ( ) يُ طلَعِ الفجرِ  ( سالم هي :) قوله تعاىل وأَمَّ من  ) حتى مَ

هُ  ( :) مثل قوهلم و( غاية مل يشملها عموم صحبها، إذ طلوع الفجر ليس من الليلة حتى تشمله  تْ أصابِعُ طِعَ ِ  قُ نرصِ من اخلِ

هبامِ  ) فيام  العمومِ  ) أي فالغاية فيه لتحقيق (فلتحقيقِ  ( لو مل تذكر وأريد هبا حتقيقه صحبها ) من غاية شملها عمومإىل اإلِ

، والفرق قبلها ال لتخصيصه فتحقيق العموم يف األول أن الليلة سالم يف مجيع أجزائها، ويف الثاين أن األصابع قطعت كلها

بدلُ  ) خامسها ( و ( لني أن الفجر أي الغاية مل يدخل يف الليل أي يف املغيّا، بخالفه يف الثاين فإن اإلهبام من األصابعيف املثا

) اشتاملٍ  ) بدل ( أو ( إليه سبيال  الناس حج البيت من استطاعقوله تعاىل: هللا عىل) من كل كام ذكره ابن احلاجب كـ بعضٍ 

هُ  ي عن أيب حيان عن الشافعي كأعجبني زيد علمه (كام نقله مع ما قبله الربماو من )  األكثرُ  ) أي البدل بشقيه (ومل يذكرْ

 .بل أنكره مجاعة منهم الشمس األصفهاين األصوليني

 

        



١٦١ 
 

 مباحث الكتاب -األربعونو الدرس الثاني 
 

َخصِّص
ُ
 املنفصل -امل

 

 .أي النقل ما أن يكون بالعقل أو بالسمعإاملخصص املنفصل 

 اىل.) فالعقل يدرك أن املقصود ما عدا اهللا تع اهللا خالق كل يشءقوله تعاىل: (  :ه مثالأوال: التخصيص بالعقل 

واسطة املشاهدة بالبرص أن ب) فالعقل يدرك تدمر كل يشء ومثاله أيضا: قوله تعاىل يف الريح التي سخرها عىل قوم عاد: ( 

 السامء مثال مل تدمر.

 وله أقسام هي: ، واملراد به ما كان متوقفا عىل السمع من الكتاب والسنة وغريمهاسمعالتخصيص بالثانيا: 

) فهذا عام يف املطلقات سواء  واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء: قوله تعاىل: ( همثال ختصيص الكتاب بالكتاب -١

 ). ضعن محلهنوأوالت األمحال أجلهن أن يكن حوامل أم ال، فخص احلوامل بقوله تعاىل: ( 

كثري الناتج وقليله، وقد خص ) فهو عام يف  فيام سقت السامء العرش: ( بخاريحديث ال :همثال ختصيص السنة بالسنة -٢

 ). ليس فيام دون مخسة أوسقٍ صدقةٌ بحديث الصحيحني: ( 

مل للولد املؤمن والولد .. ) اآلية. فهذا شايوصيكم اهللا يف أوالدكم: قوله تعاىل: ( مثاله ختصيص الكتاب بالسنة -٣

 ). ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلمفخص بحديث الصحيحني: (  ،الكافر

فعليهن ) فهذا شامل لألمة، فخص بقوله تعاىل: (  البكر بالبكر جلد مائةخرب مسلم: ( : مثاله ختصيص السنة بالكتاب -٤

 ). نصف ما عىل املحصنات من العذاب

.. ) اآلية فهذا شامل للعبد ولألمة، فأما األمة  الزانية والزاين فاجلدوا: قوله تعاىل: ( مثاله قياسختصيص الكتاب بال -٥

، فيكون تنصيف العذاب وأما العبد فمقيس عليهافخصت بقوله تعاىل: ( فعليهن نصف ما عىل املحصنات من العذاب ) 

 عىل العبيد الثابت بالقياس خمصص لقوله تعاىل.. والزاين.

) فهذا شامل للعبد، فخص منه العبد  البكر بالبكر جلد مائة: خرب مسلم السابق: ( مثاله قياسصيص السنة بالخت -٦

 بالقياس عىل االمة.

) فهذا عام يف كثري املاء  املاء ال ينجسه يشءإن : ( وغريه : حديث ابن ماجهمثاله بمفهوم املخالفةاملنطوق ختصيص  -٧

) فإن مفهومه املخالف أن ما كان دون القلتني  إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل خبثا: ( األربعةأمحد ووقليله، وورد يف حديث 

ينجسه يشء هو ما كان قلتني فأكثر بخالف ما كان  حيمل اخلبث فيخص به عموم احلديث األول ليكون املاء الذي ال

    دوهنام.
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ُّ  : (بخاري معلقاد والاوخرب أيب د: مثالهختصيص املنطوق بمفهوم املوافقة  -٨ ) أي حبسه  حيل عرضه وعقوبته دِ الواجِ  يلَ

فال تقل هلام قوله تعاىل: ( فهوم للوالدين وغريمها خص بغري الوالدين مل فهذا شاملالواجد أي مماطلة املورس بالدين  ويلّ 

 حيرم حبسهام. ا كان حيرم التأفيف فمن باب أوىلفإنه إذ )  أف



١٦٣ 
 

 ( شرح النص )
 

لٌ في صِ نةِ هبا ،الكتابِ به وختصيصُ  ،جوزُ يف األصحِّ التخصيصُ بالعقلِ ومنفَ رِ  وكلٍّ  ،والسُّ وبدليلِ  ،وبالقياسِ  ،باآلخَ

وجيوزُ بالفحو ،  .اخلطابِ

....................................................................................................................... 

ل  لقسم الثاين من املخصص () ا و(  صِ فيجوزُ يف األصحِّ ) أي ما يستقل بنفسه من لفظ أو غريه وهو العقل ( منفَ

) سواء أكان بواسطة احلس من مشاهدة وغريها من احلواس الظاهرة أم بدوهنا فاألول كقوله تعاىل يف التخصيصُ بالعقلِ 

لعقل يدرك بواسطة احلس أي املشاهدة ما ال تدمري فيه كالسامء، الريح املرسلة عىل عاد: تدمر كل يشء، أي هتلكه، فإن ا

ال لصفاته الذاتية، وكقوله والثاين كقوله تعاىل: خالق كل يشء، فإن العقل يدرك بالرضورة أنه تعاىل ليس خالقا لنفسه و

ملجنون ال يدخالن لعدم فإن العقل يدرك بالنظر أن الطفل وا س حج البيت من استطاع إليه سبيال،وهللا عىل الناتعاىل: 

اخلطاب، وقيل ال جيوز ذلك ألن ما نفي العقل حكم العام عنه مل يشمله العام إذ ال تصح إرادته، وبام تقرر علم أن 

التخصيص بالعقل شامل للحس كام سلكه ابن احلاجب، ألن احلاكم فيه إنام هو العقل فال حاجة إىل إفراده بالذكر خالفا 

) أي  ختصيصُ الكتابِ به ) جيوز يف األصح ( و ( وسمعجعل املخصص املنفصل ثالثة عقل وحس فإنه  ملا سلكه األصل

 :الشامل للحوامل ولغري املدخول هبنّ بقوله ،واملطلقات يرتبصن بأنفسهنّ ثالثة قروءكتخصيص قوله تعاىل: بالكتاب 

 ذا نكحتم املؤمنات ثم طلقتموهنّ من قبل أن يا أهيا الذين آمنوا إ :وبقوله ،وأوالت األمحال أجلهنّ أن يضعن محلهنّ 

نةِ  ) جيوز يف األصح ختصيص ( و (وقيل ال جيوز ذلك  ،متسوهنّ فام لكم عليهنّ من عدة تعتدوهنا  ) املتواترة وغريها (السُّ

سق ليس فيام دون مخسة أوالصحيحني:  فيام سقت السامء العرش، بخرب بخاري:) أي بالسنة كذلك كتخصيص خرب ال هبا

) فاألول كتخصيص آية  باآلخرِ  ) من الكتاب والسنة ( كلٍّ  ) جيوز يف األصح ختصيص ( و صدقة. وقيل ال جيوز (

ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم. فهذا ختصيص بخرب الواحد الكافر بخرب الصحيحني: املواريث الشاملة للولد 

. الشامل لألمة بقوله البكر بالبكر جلد مائة :والثاين كتخصيص خرب مسلم ،فباملتواترة أوىل، وقيل ال جيوز بخرب الواحد

ومن السنة فعل النبي وتقريره، فيجوز يف  ،وقيل ال جيوز ذلك .فعليهن نصف ما عىل املحصنات من العذابتعاىل: 

جيوز يف األصح  ) و(  األصح التخصيص هبام، وذلك كأن يقول الوصال حرام عىل كل مسلم، ثم يفعله أو يقر من فعله

لزاين الشاملة ) املستند إىل نص خاص ولو خرب واحد كتخصيص آية الزانية وا بالقياسِ  ختصيص كل من الكتاب والسنة (

 وبدليلِ  وقيس باألمة العبد، وقيل ال جيوز ذلك ( ،فعليهن نصف ما عىل املحصنات من العذابلألمة بقوله تعاىل: 

إذا بلغ املاء قلتني مل حديث:  بمفهوم ،املاء ال ينجسه يشء يص خرب ابن ماجه وغريه:هوم املخالفة كتخص) أي مف اخلطابِ 

) أي  بالفحو ) التخصيص ( وجيوزُ  ( مفهوم املخالفة املنطوق وقيل ال خيصص رواه أمحد واألربعة، حيمل اخلبث.

فال تقل  قوله تعاىل: حبسه بمفهوميلّ الواجد حيل عرضه وعقوبته. أي كتخصيص خرب أيب داود وغريه: مفهوم املوافقة، 

 ي.وصححه النوو من األصحاب فيحرم حبسهام للولد وهو ما نقل عن املعظم ،هلام أف



١٦٤ 
 

 مباحث الكتاب -واألربعونالدرس الثالث 
 

 مسائل يف التخصيص
 

 .األصح أن عطف العام عىل اخلاص ال خيصص العام أوال:

قتَلُ الذميُّ بحريبّ واله: مثال الكافر عام يف كل كافر فيبقى هذا عىل عمومه يف فاحلريب خاص، و كافر.ب املسلم لو قيل: ال يُ

األصح، وقيل: بل خيصص به ليكون املعنى: ال يقتل الذمي بحريب وال يقتل املسلم بكافر حريب، ولذا أجازوا قتل املسلم 

 بالذمي.

ال : (  املتقدم  يف حديث أيب داود والنسائي، كاميف األصح وكذا عطف اخلاص عىل العام ال خيصص العام املعطوف عليه

أي أن املعنى ال  باحلريب أي بحريب فال يقتيض هذا أن يكون الكافر خاصا أيضا)  يقتلُ مسلمٌ بكافر وال ذو عهد يف عهده

  يقتل مسلم بكافر أي كافر كان ذميا أو حربيا بينام ال يقتل املعاهد بحريب.

 .خيصص ذلك العام  بعض العام الاألصح أن رجوع الضمري إىل ثانيا:

واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن إن كنّ يؤمنّ مثاله: قوله تعاىل: ( 

الرجعيات من ) فالضمري يف بعولتهن يرجع إىل  باهللا واليوم اآلخر وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن أرادوا إصالحا

ت. وهذا خاص، واملطلقات يف األول عام يف الرجعيات والبوائن. فيبقى هذا عىل عمومه، وال يقتيض أن يراد املطلقا

 باملطلقات املأمورات بالرتبص الرجعيات فقط.

. وقيل خيصصه إن كان صحابيا وإال خيصص النص العام الذي رواه ولو كان صحابيا األصح أن مذهب الراوي الثالثا: 

 فال.

ل دينه فاقتلوه : ( مرفوعا حديث البخاري من رواية ابن عباسمثال ذلك  نْ بدّ ) فهذا نص عام يف املرتد رجال كان أو مَ

ال  . فمذهبه هذاال تقتل النساء إذا هن ارتددن قال: عن ابن عباس ابن أيب شيبة والدارقطني يف سننه وروامرأة. 

 له. فهاميكون خيصص عموم احلديث الذي رواه ألنه 

 .بذلك البعضاألصح أن ذكر بعض أفراد العام ال خيصص ذلك العام  :رابعا

) فقالوا: هال أخذتم إهاهبا فدبغتموه فانتفعتم به مثاله: حديث مسلم أن النبي صىل اهللا عليه وسلم مرّ بشاة ميتة فقال: ( 

  ،فاألول خاص بإهاب الشاة امليتة ). أيام إهاب دبغ فقد طهر( إهنا ميتة. فقال: إنام حرم أكلها. وحديث الرتمذي وغريه: 

 يكون ذكر الشاة ختصيصا للنص العام بل يبقى عىل عمومه. والثاين عام يف إهاب كل ميتة، فعىل األصح ال

 ، ثم حكم عىل فرد من أفراده بنفس احلكم فال يكون ختصيصا للعام.وحكم عليه بحكم ما فمتى ذكر الشارع لفظا عاما

 .هالسابق ورود املعتاد العام ال يقرص عىل خامسا:
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النهي عىل  يقرصهني عن بيع الطعام بنفس جنسه متفاضال، فهل ورد مثاله: كام لو كانت عادة الناس تناول الرب كقوت ثم 

 أو يبقى عىل عمومه؟ األصح يبقى عىل عمومه. فيكون هو املنهي عنه دون غريه الطعام املعتاد وهو الرب

 .عتادوكذا ال يقرص العام عىل غري امل

 يقرصمثاله: لو كانت عادة الناس جارية ببيع الرب بجنسه متفاضال ثم ورد هني عن بيع الطعام بجنسه متفاضال، فهل 

 غري الرب املعتاد أو يبقى عىل عمومه ؟ األصح يبقى عىل عمومه. النهي عىل

ناول الرب والعام هو البيع، أما الثانية فاملعتاد فيها والفرق يف املسألتني أن املعتاد يف األوىل غري داخل يف العام؛ إذْ املعتاد هو ت

 .داخل يف العام ألنه البيع يف النص والعادة

 والقصد أن عادة الناس ال تؤثر يف ختصيص العام عىل األصح.

 .قول الصحايب هنى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عن كذا أو قىض بكذا ال يدل عىل العمومأن مثل  سادسا:

. رواه مسلم. فالغرر لفظ عام يعم هنى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عن بيع الغررل أيب هريرة ريض اهللا عنه: مثاله: قو

فقيل بالعموم، واعرتض بأن أبا هريرة مل ينقل لنا لفظ الرسول صىل اهللا عليه وسلم فيحتمل أن هنيه كان عن  كل أنواعه

إال  اعام افال ينقل لفظ واستنباط األحكام الصحايب ثقة عارف باللغةبيع غرر معني فال يشمل كل بيع غرر. وأجيب بأن 

وقد سمع من النبي صىل اهللا عليه وسلم ما يدل عىل العموم. واعرتض بأن قد يكون هذا بحسب اجتهاده وما ظهر له. 

 واهللا أعلم.
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 ( شرح النص )
 

، ومذهبَ الرَّ ، ورجوعَ ضمريٍ إىل بععىل اخلاصِّ  واألَصحُّ أَنَّ عطفَ العامِّ  ،  اوي، وذكرَ بعضِ أَفرادِ العامِّ ضٍ صُ َصِّ الخيُ

، وأَنَّ نحوَ  وأَنَّ العامَّ  هُ ُ عىل املعتادِ وال عىل ما وراءَ رصَ قْ َى :ال يُ مُّ رَ عنْ بيعِ الغَ  هنَ عُ  .رِ اليَ

....................................................................................................................... 

وقال احلنفي خيصصه  ،ال خيصص العام وهو عطف اخلاص عىل العام) وعكسه واألَصحُّ أَنَّ عطفَ العامِّ عىل اخلاصِّ  (

قتَلُ الذميُّ بحريبّ وال املسلمُ ، مثال عطف العام عىل اخلاص أي يقرصه عىل اخلاص بكافر. فاحلريب خاص،  لو قيل: ال يُ

وبكافر معطوف عىل بحريب  افر عام يف كل كافر فيبقى هذا عىل عمومه يف األصح، فاملسلم معطوف عىل الذميوالك

بواسطة الواو يف قوله وال املسلم فهو من عطف املفردات عطف املسلم عىل الذمي وعطف بكافر عىل بحريب، ومثال 

هِ. أي بحريب، فالكافر عام، ب عطف اخلاص عىل العام حديث أيب داود والنسائي: ال يقتل مسلمٌ  كافرٍ وال ذو عهدٍ يف عهدِ

) األصح أن  و ( واحلريب خاص فيبقى العام عىل عمومه، فذو عهد معطوف عىل مسلم وبحريب املقدر معطوف عىل بكافر

قوله بعده: . مع واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء :) من العام ال خيصصه مثاله قوله تعاىلرجوعَ ضمريٍ إىل بعضٍ  (

ال يشملهن  :البوائن، وقيلو الرجعياتيشمل قوله واملطلقات بينام فضمري وبعولتهن للرجعيات  .وبعولتهن أحق بردهن

) للعام بخالفه ال خيصصه ولو كان صحابيا،  اويالرَّ  مذهبَ  ) األصح أن ( و ( كاإلمجاع ويؤخذ حكمهن من دليل آخر

وذلك كخرب البخاري من رواية  ،، وقيل خيصصه إن كان صحابياصحابيا أم ال أي سواء كان الراوي وقيل خيصصه مطلقا

) ذكرَ بعضِ أَفرادِ العامِّ  ) األصح أن ( و مع قوله إن صح عنه أن املرتدة ال تقتل ( .من بدل دينه فاقتلوهمرفوعا:  ابن عباس

مع خرب مسلم أنه  .أيام إهاب دبغ فقد طهر ، وقيل خيصصه، مثاله خرب الرتمذي وغريه:) العام صُ ال خيصِّ  بحكم العام (

 ا. فقالوا إهنا ميتة. فقال: إنام حرم أكلههال أخذتم إهاهبا فدبتغموه فانتفعتم به :صىل اهللا عليه وسلّم مر بشاة ميتة فقال

ُ عىل املعتادِ  ) األصح ( و(  رصَ قْ املعتاد بل جيري العام عىل ) أي  هُ وال عىل ما وراءَ  ) السابق ورود العام ( أَنَّ العامَّ ال يُ

 ،ي عن بيع الطعام بجنسه متفاضالً كأن كانت عادهتم تناول الرب، ثم هن :فاألول ،يقرص عىل ذلك :عمومه فيهام، وقيل

هنى عن بيع الطعام بجنسه ، ثم ت عادهتم بيع الرب بالرب متفاضالً كأن كان :يقرص الطعام عىل الرب املعتاد، والثاين :فقيل

، ) قول الصحايب  نحوَ  أنَّ  ) األصح ( و (يقرص يف احلالتني واألصح ال  ،يقرص الطعام عىل غري الرب املعتاد :قيلف متفاضالً

َ  إنه صىل اهللا عليه وسلّم ( ) كل غرر وقيل يعمه ألن قائله  مُّ عُ ال يَ  ) كام رواه مسلم من رواية أيب هريرة ( ِ الغرر ى عن بيعِ هنَ

، فلوال ظهور عموم احلكم مما قاله النبي صىل اهللا عليه وسلّم مل يأت هو يف حكام الرشعيةاستنباط األعدل عارف باللغة و

قلنا ظهور عموم احلكم بحسب ظنه وال يلزمنا اتباعه يف ذلك، إذ حيتمل أن يكون النهي عن  ،احلكاية له بلفظ عام كالغرر

بكذا  رسول اهللا صىل اهللا عليم وسلم و قال قىض، ومثل هنيه عن يشء لبيع الغرر بصفة خيتص هبا فتومهه الراوي عاما

  وجاء بلفظ عام فإنه يرد عليه االحتامل.
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 مباحث الكتاب -واألربعونالدرس الرابع 
 

 تكملة مسائل التخصيص
 

ا أن يكون مستقال بإفادة املعنى الكالم الوارد  يستقل. وإما أن ال -بأن ال حيتاج إىل ذكر السؤال -جوابا لسؤال إمّ

؛ ألن جواب السؤال غري املستقل أي الذي ال يفيد بدون ذكر السؤال كنعم وبىل تابع للسؤال يف عمومه وخصوصه: أوال

 .السؤال معاد يف اجلواب

، أو سئل: هل يف احلنطة زكاة؟ فقيل: بىل فيختص هبا.  كام لو سئل: هل يف احلبوب زكاة ؟ فقيل: نعم؛ فيعم كل حبّ

 .ما أن يكون أعم من السؤال، وإما أن يكون اخص منه، وإما ان يكون مساوياجواب السؤال املستقل إثانيا: 

 ل عموما وخصوصا.إن كان اجلواب مساويا للسؤال يف العموم واخلصوص فأمره واضح أي يف كونه تابعا للسؤا -١

. فواضح أن كفارةن جامع يف هنار رمضان فعليه بأن مَ  :فيجاب ن جامع يف هنار رمضان ؟مثاله أن يقال: ماذا عىل مَ 

 .اجلواب عام يشمل كل جمامع

 فهذا خاص. يف هنار رمضان كفارة. إن جامعتَ  ومثل أن يقال جامعتُ يف هنار رمضان فامذا عيلّ ؟ فيقال عليكَ 

ن أفطر اكام لو قال قائل: م عنه معرفة حكم املسكوت يمكنوإن كان اجلواب أخص من السؤال فهذا إما أن  -٢ ذا عىل مَ

ن جامعرمضان بغ املفهوم من قوله: لكن يف هنار رمضان فعليه كفارة. فاجلواب أخص من السؤال و ري عذر ؟ فيقال له: مَ

 .جامع أنه ال كفارة بغري اجلامع. فهذا جائز

 ألن فيه تأخري البيان عن وقت احلاجة. ؛معرفة حكم املسكوت عنه فهذا غري جائز أو مل يمكن

 .فهي املسألة املعروفة بـ العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب وإن كان اجلواب أعم من السؤال -٣

مثاله حديث الرتمذي وغريه: قيل يا رسول اهللا أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها احليض وحلوم الكالب والنتن؟ 

 . فالسؤال خاص بامء بئر بضاعة واجلواب عام فيعم كل ماء.إن املاء طهور ال ينجسه يشء :فقال

 .طعيةصورة السبب قلثا: ثا

أي أن الصورة التي هي سبب ورود النص العام كامء بئر بضاعة يف احلديث املتقدم قطعية الدخول يف النص العام فال جيوز 

 إخراجها باالجتهاد.

إنه ف املصحف عام للمناسبة بينهامرسم ما إذا ورد يف القرآن خاص وتاله يف  مثلها قطعيةفتكون صورة السبب  يقرب منو

 .يفهم منه أن ذلك اخلاص داخل يف احلكم العام قطعا

.. ) اآلية فإهنا نزلت يف شأن اليهود أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوتمثاله: قوله تعاىل: ( 

إن اهللا يأمركم أن ال بعدها : ( ، ثم قالذين يكتمون األمانة التي رعوها ببيان صفة النبي صىل اهللا عليه وسلم التي يف كتبهم
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فهي تشبه سبب ، ) فهذا عام يف كل أمانة وتدخل أمانة بيان صفة النبي صىل اهللا عليه وسلم قطعا تؤدوا األمانات إىل أهلها

 ..، مع أهنام مل يتحدا يف النزول فقد ذكروا أن قوله تعاىل إن اهللا يأمركم.. نزل بعد ست سنني من نزول قوله أمل ترالنزول

إذا ورد نص عام وبعد وقت العمل بموجبه ورد خاص معارض له فإن هذا اخلاص ناسخ للعام بالنسبة ملا تعارضا رابعا:  

 وهذا يسمى بالنسخ اجلزئي.  .فيه

) ثم ورد النهي عن قتل أهل الذمة فإن هذا ينسخ األمر بقتلهم الذي دل عليه عموم  اقتلوا املرشكنيمثاله قوله تعاىل: ( 

 كني.املرش

 فإن مل يكن اخلاص ورد بعد وقت العمل بالعام مل يكن ناسخا له بل كان خمصصا له فتشمل هذه ما ييل:

 .أن يرد اخلاص بعد العام ولكنه يرد قبل دخول وقت العمل بالعام -١

 .سبق أن يرد العام بعد اخلاص أي أن يتقدم اخلاص ثم يأيت بعده عام عكس ما -٢

 .اص يف الورود بأن عقبَ أحدمها اآلخرأن يتقارن العام واخل -٣

 .أن جيهل تاريخ املتقدم واملتأخر -٤

 ففي كل هذه احلاالت خيصص اخلاص العام.

 تعتربوا النسخ ختصيصا ؟ ملْ  فام الفرق حينئذ بني النسخ اجلزئي وبني التخصيص وملَ  :فإن قيل

وتأخري البيان عن  -صة ليست مندرجة يف احلكم العامأي أن تلك الصورة اخلا -إن التخصيص بيان للمراد من العام :قلنا

لكان فيه تأخري للبيان عن خمصص للعام إن النص اخلاص الذي ورد بعد العمل بالعام  :وقت احلاجة ال جيوز فإنا لو قلنا

العام  لنصفهذا يعني أن املثال اخلاص كان مندرجا يف ا  نسخ ذاه :ولكن لو قلنا ،وقت احلاجة وهو وقت العمل بالنص

ثم نسخ وأخرج من العام، ففي التخصيص بيان أن الصورة اخلاصة مل تدخل يف العام، ويف النسخ دخول أويل فيه ثم 

 إخراجها منه.

 .وبينهام تعارض فإنه يصار حينئذ إىل الرتجيح بينهام آخر إذا ورد نصان كل منهام عام من وجه وخاص من وجهخامسا: 

 .رواه البخاري ومسلم .هنيه صىل اهللا عليه وسلم عن قتل النساء، مع دينه فاقتلوهمن بدل مثاله: حديث البخاري: 

 حفيصار إىل الرتجي .والثاين خاص بالنساء عام يف احلربيات واملرتدات ،فاألول عام يف الرجال والنساء خاص بأهل الردة

فإنه صىل اهللا عليه وسلم مر بامرأة  اتاحلربي نوقد ترجح األول بقيام القرينة عىل اختصاص احلديث الثاين بسببه وه

نه أراد هبن أبعض غزواته فقال مل قتلت وهى ال تقاتل وهنى عن قتل النساء. كام يف سنن أيب داود وغريه فعلم  يفمقتولة 

  احلربيات.
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 ( شرح النص )
 

: جوابُ السؤالِ   عنهُ  املسكوتِ  معرفةُ  تْ أمكنَ  إنْ  جائزٌ  األخصُّ  واملستقلُ  ،هِ يف عمومِ  لهُ  تابعٌ  هُ دونَ  املستقلِ  غريُ  مسألةٌ

 صُّ ختفال  الدخولِ  قطعيةُ  السببِ  صورةَ  وأنَّ  ،هُ عمومُ  معتربٌ  خاصٍّ  عىل سببٍ  العامَ  أنَّ  واألصحُّ  واملساوي واضحٌ 

 .ملناسبةٍ  عامٌّ  مِ سْ يف الرَّ  تالهُ  يف القرآنِ  منها خاصٌّ  ويقربُ  ،باالجتهادِ 

 .جيحُ فالرتَّ  وجهٍ  نْ ا مِ عامً  كلٌّ  كانَ  وإنْ  ،هُ خَ سَ وإال نَ  العامَّ  صَ صَّ خَ  عن العملِ  اخلاصُّ  رْ يتأخ ملْ  إنْ  : األصحُّ مسألةٌ 

....................................................................................................................... 

: جوابُ السؤالِ غريُ املستق  (هذه  ) أي  تابعٌ لهُ  به مل يفد ( ابتدئ) أي دون السؤال كنعم وبىل وغريمها مما لو  لِ دونَهُ مسألةٌ

هِ  للسؤال ( م صىل اهللا عليه وسلّ  ) وخصوصه، ألن السؤال معاد يف اجلواب، فاألول كخرب الرتمذي وغريه أنه يف عمومِ

سواء ا . فيعم كل بيع للرطب بالتمر فال إذً  :النعم. ق :قالوا .أينقص الرطب إذا يبسسئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: 

. فالكالم عىل خصوص فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعمأو من غريه، والثاين كقوله تعاىل: صدر من السائل 

وأعم. فـ  ،ومساوٍ له ،أخص من السؤال :) دون السؤال ثالثة أقسام لُّ واملستقِ  ( أولئك املخاطبني فال يعم غريهم

ن جامع يف مَ  :) منه كأن يقول النبي صىل اهللا عليه وسلّم عنهُ  املسكوتِ  ) احلكم ( معرفةُ  أمكنتْ  إنْ  جائزٌ  ) منه (صُّ األخ(

فيفهم من قوله جامع أن اإلفطار بغري  ؟ ن أفطر يف هنار رمضان ماذا عليهيف جواب مَ  .ركاملظاهِ  هنار رمضان فعليه كفارة

) له يف  واملساوي معرفة املسكوت عنه من اجلواب مل جيز لتأخري البيان عن وقت احلاجة (مجاع ال كفارة فيه، فإن مل يمكن 

ما عىل من جامع يف هنار  :كأن يقال ملن قاليف كونه يتبعه عموما وخصوصا مثال العموم: )  واضحٌ  العموم واخلصوص (

جامعت يف هنار رمضان  :يقال ملن قالكأن مثال اخلصوص: رمضان؟ من جامع يف هنار رمضان فعليه كفارة كالظهار، و

)  العامَّ  أنَّ  واألصحُّ  ( :مذكور يف قويلفاألعم منه أما و ،إن جامعت يف هنار رمضان كفارة كالظهار ؟ عليكَ  ماذا عيلّ 

يه مقصور عىل السبب لوروده ف :) نظرا لظاهر اللفظ، وقيل هُ عمومُ  معتربٌ  ) يف سؤال أو غريه ( خاصٍّ  عىل سببٍ  الوارد (

إذ سبب نزوله عىل ما قيل أن  .والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهيامتعميم أم ال. فاألول كقوله تعاىل: سواء أوجدت قرينة ال

ما مل توجد  وهو – رجالً رسق رداء صفوان بن أمية، فذكر السارقة قرينة عىل أنه مل يرد بالسارق ذلك الرجل فقط، والثاين

مذي وغريه عن أيب سعيد اخلدريّ قيل يا رسول اهللا أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى كخرب الرت -فيه قرينة التعميم

والنتن  بمن احليض وحلوم الكالأي مما ذكر  .إن املاء طهور ال ينجسه يشء :فيها احليض وحلوم الكالب والنتن؟ فقال

كالنهي عن قتل  االختصاص بالسبب وقد تقوم قرينة عىل ،مما ذكر وهو ساكت عن غريه :، وقيلا من النجاساتوغريه

، فإن سببه أنه عليه الصالة والسالم رأ امرأة حربية يف بعض مغازيه مقتولة، وذلك يدل عىل يف الصحيحني النساء

 ) فيه الدخولِ  قطعيةُ  ) التي ورد عليها العام ( السببِ  صورةَ  أنَّ  ) األصح ( و(  باحلربيات فال يتناول املرتدة  اختصاصه

التقي ظنية كغريها فيجوز إخراجها منه باالجتهاد. قال  :) وقيل باالجتهادِ  ) منه ( فال ختصُّ  لوروده فيها ( العام أي يف

ه أو ظني عىل األصح ) أي من صورة السبب حتى يكون قطعي الدخول منها ويقربُ  ( :والد تاج الدين السبكي السبكي
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) بني التايل واملتلوّ  ملناسبةٍ  عامٌّ  ) أي رسم القرآن وإن مل يتله يف النزول ( سمِ الرَّ يف  تالهُ  يف القرآنِ  خاصٌّ  ( عىل القول الثاين

فإهنا إشارة إىل كعب بن األرشف ونحوه من علامء  .أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت: كام يف آية

ضوا املرشكني عىل ا ليه وسلّم فسألوهم ألخذ بثأرهم، وحماربة النبيّ صىل اهللا عاليهود ملا قدموا مكة وشاهدوا قتىل بدر حرّ

أنتم مع علمهم بام يف كتاهبم من نعت النبيّ صىل اهللا عليه وسلّم املنطبق  :حممد وأصحابه أم نحن فقالوا من أهد سبيال

مرشكني ما ذكر حسدا للنبيّ عليه، وأخذ املواثيق عليهم أن ال يكتموه فكان ذلك أمانة الزمة هلم ومل يؤدّوها حيث قالوا لل

صىل اهللا عليه وسلّم، وقد تضمنت اآلية أداء األمانة التي هي بيان صفة النبيّ صىل اهللا عليه وسلّم وذلك مناسب لقوله 

وا األمانات إىل أهلها.تعاىل إن اهللا يأمر فهذا عام يف كل أمانة وذاك خاص بأمانة هي بيان صفة النبيّ صىل اهللا  كم أن تؤدُّ

 مسألةٌ . هذه ( يه وسلّم بام ذكر والعام تال للخاص يف الرسم مرتاخ عنه يف النزول لست سنني مدة ما بني بدر وفتح مكةعل

قبل ولكن ) بالعام املعارض له بأن تأخر اخلاص عن ورود العام  العملِ  ) وقت (إنْ ملْ يتأخرْ اخلاصُّ عن  ) أنه ( األصحُّ 

) اخلاص  صَ صَّ خَ  أو جهل تارخيهام ( ،أو تقارنا بأن عقب أحدمها اآلخر ،ن اخلاصأو تأخر العام ع ،دخول وقت العمل

واخلاص   .فاقتلوا املرشكنيمثال العام:  ،) وقالت احلنفية وإمام احلرمني العام املتأخر عن اخلاص ناسخ له كعكسه العامَّ (

) أي نسخ اخلاص العام بالنسبة ملا تعارضا فيه، وإنام مل  هُ خَ سَ نَ  ) بأن تأخر اخلاص عام ذكر ( وإال ال تقتلوا الذمي ( :أن يقال

 ) األصح أنه ( و ( كام سيأيت جيعل ذلك ختصيصا، ألن التخصيص بيان للمراد بالعام وتأخري البيان عن وقت العمل ممتنع

لتعادهلام تقارنا أو  اجبٌ ) بينهام من خارج و فالرتجيحُ  ) خاصا من وجه ( ن وجهٍ ا مِ عامً  ) من املتعارضني ( كلٌّ  كانَ  إنْ 

ل دينه فاقتلوه.  :مثال ذلك خرب البخاري .املتأخر ناسخ للمتقدم :تأخر أحدمها أو جهل تارخيهام. وقالت احلنفية من بدّ

ة، والثاين  .أنه صىل اهللا عليه وسلّم هنى عن قتل النساء: وخرب الصحيحني ل عام يف الرجال والنساء خاص بأهل الردّ فاألوّ

ل بقيام القرينة عىل اختصاص الثاين بسببه وهو احلربياتساء عام يف احلربيات واملرتدات، وقد ترجّ خاص بالن  .ح األوّ
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 مباحث الكتاب -واألربعونالدرس الخامس 
 

 املطلق واملقّيد
 

، فالرجل لفظ دل عىل ماهية هي الذكر البا. عىل املاهيّة بال قيد دلّ  لفظ: املطلق أوال: لغ من بني آدم، ومل نحو: أكرمْ رجالً

 يذكر معه قيد زائد خيصصه بحصة معينة من الرجل نحو: أكرم رجالً مؤمنا أو عاملا أو فقريا ونحوه، فيكون الرجل مطلقا.

طائرة... ) كل هذه األلفاظ تدل عىل معنى  -قميص -بيت -ثالجة -سيارة -ذئب-امرأة  -وكذا إذا قيل: ( رجل

  ويسمى املطلق باسم اجلنس أيضا. ل قيد فتكون مطلقةعن ك عاريةومفهوم كيل أي ماهية 

أي من وحدة أو كثرة أو غريمها من القيود كالرجل يراد به حقيقته الذهنية جمردة من التقييد بكونه واحدا  بال قيدوقولنا: 

 أو أكثر طويال أو قصريا مؤمنا أو كافرا بل ينظر إىل حمض معناه وهو الذكر البالغ.

 بال قيد عام ييل: فاحرتزنا بقولنا

 وهو علم اجلنس كأسامة فإنه ليس من املطلق. التعيني الذهني املقيد بقيد -١

 كزيد وهذا الرجل. املقيد بقيد الوحدة اخلارجية املعينة -٢

 وهو النكرة كرجل. املقيد بقيد الوحدة غري املعينة -٣

 وهو اسم العدد كعرشين. املقيد بقيد الكثرة املحصورة -٤

 جلميع األفراد وهو العام كأكرم كل رجل. أي املستغرقة يد بقيد الكثرة غري املحصورةاملق -٥

 الفرد املنترش والشائع يف جنسه. كرجل.هي أي  لفظ دال عىل املاهية مع قيد الوحدة غري املعينةثانيا: النكرة هي:  

 لة كرجل ورقبة وكتاب وسيارة، فلفظ رجلالحتادمها يف نفس األمث فالفرق بني املطلق والنكرة فرق اعتباري ال حقيقي

داللته عىل فرد ا من كل قيد حتى قيد الوحدة فهو مطلق، ومن حيث طلقمن حيث داللته عىل حمض معناه الذهني م مثال

 واحد خارجي غري معني أي عىل هذا الرجل أو ذاك فهو نكرة.

 ال وجود للامهية املطلوبة بأقل من واحد. إذْ  املطلوب حتصيله يف املطلق هو املاهية والوحدة رضوريةثالثا: 

، فاملطلوب حتقيق ماهية العتق وال يوجد ذلك يف اخلارج إال بعتق رقبة واحدة، فاملطلق يدل عىل  فإذا قيل: اعتقْ رقبةً

 الوحدة ولكن ليس باملطابقة بل بااللتزام.

فاملقيد هو املطلق مع  رجالً عاملا، واعتق رقبة مؤمنة،، نحو أكرم لفظ دال عىل املاهية مع قيد من القيودرابعا: املقيّد هو: 

 ).  فصيام شهرين متتابعنيِ إضافة قيد عليه كقوله تعاىل: ( 

) فهذا لفظ مقيد من  فتحرير رقبة مؤمنةكقوله تعاىل: ( يف لفظ واحد بجهتني خمتلفتني  نجيتمعااإلطالق والتقييد خامسا: 

 ذكورة واألنوثة والصغر والكرب. جهة الدين ولكنه مطلق من جهة أخر كال
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وال حتى باالعتبار فاملطلق إىل عدم التفريق بني املطلق والنكرة مدي وابن احلاجب وغريمها من األعالم ذهب اآلسادسا: 

 فهو موضوع للوحدة مطابقة ال التزاما. .لفظ دال عىل واحد ال بعينه من أفراد اجلنسعندهم هو: 

ملطلق وأكرم رجاال فهو من ا ،أكرم رجلني :يثن اللفظ أو جيمع كرجلني ورجال نحوللواحد حيث مل  اوكونه موضوع

الذي هو النكرة فإذا قيل أكرم رجلني أي اثنني غري معينني من اجلنس وإذا قيل أكرم رجاال أي ثالثة فأكثر غري معينني من 

 أفراد اجلنس.

، فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب، م به جاز تقييد املطلق بهاملطلق واملقيّد كالعام واخلاص، فام جاز ختصيص العاسابعا: 

 املفهوم.بالقياس وباملفهوم، وجيوز تقييد السنة بالسنة، وتقييد السنة بالكتاب وبالقياس وبوتقييد الكتاب بالسنة و

 أوحي إيل حمرما عىل فيام قل ال أجد) قيد الدم باملسفوح يف قوله تعاىل: (  عليكم امليتة والدم تحرمقال تعاىل: (  مثاله:

 ). أو دما مسفوحا مه إال أن يكون ميتةطاعم يطع
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 ( شرح النص )
 

 المطلُق والمقيَّدُ 
. بنَّ املطلقَ ما دلَّ عىل املاهيةِ أَ املختارُ   ال قيدٍ

 .واملطلقُ واملقيَّدُ كالعامِّ واخلاصِّ 

....................................................................................................................... 

)  بال قيدٍ  دلّ عىل املاهيةِ  ) أي لفظ ( ما ( أيضا) ويسمى اسم جنس املختارُ أَنَّ املطلقَ  أي هذا مبحثهام ( ) املطلقُ واملقيَّدُ  (

. ومذهبهم هذا هو املوافق ألهل جنسه ما دل عىل شائع يف قال اآلمدي وابن احلاجب هو:من وحدة وغريها فهو كيل، و

وبه تعلم ترجيح ما ذكره ابن احلاجب واآلمدي وأن ما قااله هو املوافق ألسلوب ... العربية قال العالمة العطار: 

دون املفهومات الكلية التي  األصوليني؛ ألن كالمهم يف قواعد استنباط أحكام أفعال املكلفني، والتكليف متعلق باألفراد

اللفظ يف املطلق والنكرة واحد، والفرق بينهام باالعتبار إن اعترب يف اللفظ  خمتار املصنفوعىل ور عقلية فتدبر. اهـ  هي أم

الثاين ينكر القول أو مع قيد الشيوع يسمى نكرة، والقائل ب ،داللته عىل املاهية بال قيد يسمى مطلقا واسم جنس أيضا

ل يف مسمى املطلق ألن  ؛) فيام مرّ فام خيص به العام يقيد به املطلق وما ال فال قُ واملقيَّدُ كالعامِّ واخلاصِّ واملطل(  اعتبار األوّ

 .املطلق عام من حيث املعنى فيجوز تقييد الكتاب به وبالسنة والسنة هبا وبالكتاب، وتقييدمها بالقياس واملفهومني

 



١٧٤ 
 

 مباحث الكتاب -واألربعونالدرس السادس 
 

 دحاالت املطلق واملقيّ 
 

إذا جاء نص مطلق ومل يأت ما يقيده فأمره واضح يبقى عىل إطالقه، وإذا جاء نص مقيد ومل يأت يف موضع آخر مطلقا 

هلا  ملسألةهذه افذا جاء نص مطلق ويف موضع آخر مقيد فام هو العمل ؟ فأمره واضح أيضا وهو أن يعمل بالقيد، ولكن إ

 هي:خيتلف اجلواب باختالفها و حاالتعدة 

 . وهلام يف هذه احلالة صور:احتاد احلكم والسبب :أوال

. كأن يقال يف كفارة الظهار يف حمل: اعتق رقبة، ويقال يف حمل آخر: اعتق رقبة مؤمنة، فهنا كال النصني أن يكونا مثبتني -١

 ينظر فيه:. فاحلكم مثبتان واحلكم فيهام واحد وهو وجوب عتق رقبة، وسببهام واحد وهو ظهار الزوجة

  ورد املقيد بعد دخول وقت العمل باملطلق، فحينئذ يكون املقيد ناسخا للمطلق فيجب عتق رقبة مؤمنة. نإ

 فإن مل يكن املقيد ورد بعد وقت العمل باملطلق مل يكن ناسخا له بل كان مقيدا له فتشمل هذه ما ييل:

 .أن يرد املقيد بعد املطلق ولكنه يرد قبل دخول وقت العمل باملطلق -أ

 .سبق أن يرد املطلق بعد املقيد أي أن يتقدم املقيد ثم يأيت بعده مطلق عكس ما -ب

 .أن يتقارن املطلق واملقيد يف الورود بأن عقبَ أحدمها اآلخر -ج

 .أن جيهل تاريخ املتقدم واملتأخر -د

 يعمل باملقيد فيجب عتق رقبة مؤمنة.حيمل املطلق عىل املقيد أي في كل ما سبق ف

كأن يقال يف حمل: اعتق رقبة، ويقال يف حمل آخر: ال تعتق رقبة كافرة، أو يقال:  .أحدمها مثبتا واآلخر منفيا أن يكون -٢

 اعتق رقبة مؤمنة، ويف حمل آخر: ال تعتق رقبة. 

 ويف هذه الصورة يقيد املطلق بضد الصفة التي قيد هبا املطلق، فيجب اعتاق رقبة مؤمنة وينهى عن اعتاق رقبة كافرة.

ا. فيحمل كافرمكاتبا ، ويقال يف حمل آخر: ال تعتق مكاتباق عتتال أي غري مثبتني. كأن يقال يف حمل:  أن يكونا منفيني -٣

 يعتق مكاتبا كافرا. ال هاملطلق عىل املقيد، وحاصله: أن

، فتكون املسألة من ويالحظ أن املسألة يف هذه الصورة تكون من قبيل العام واخلاص ألن مكاتبا نكرة يف سياق النهي فيعم

 وإن عرب هبام جمازا. باب ختصيص العام ال تقييد املطلق

) باإلطالق، ويف كفارة القتل: (  فتحرير رقبة. مثل ما ورد يف كفارة الظهار: ( سببهام تلفحكمهام وخي يتحدأن ثانيا: 

 .ىل الظهار ويف الثانية القتل) بالتقييد. فاحلكم وجوب الرقبة يف احلالتني والسبب يف األو فتحرير رقبة مؤمنة

واجلامع هو حرمة سببهام وهو الظهار  باإليامن قياسا عىل كفارة الظهارفيحمل املطلق عىل املقيد قياسا أي تقيد كفارة القتل 

 والقتل.
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 القتل. سبب فيهام فتجب رقبة مؤمنة يف الظهار وجتوز الكافرة يفوقالت احلنفية: ال حيمل املطلق عىل املقيد الختالف ال

. مثاله: ما ورد يف التيمم من مسح اليدين باإلطالق، ويف الوضوء بالتقييد إىل سببهام يتحدحكمهام و تلفأن خي ثالثا:

 يف الوضوء. يف التيمم والغسل فيهام وهو احلدث، واحلكم خمتلف وهو املسح املرافق. فالسبب هنا واحد

ام، وهي هنا احلدث املوجب للحكمني املسح والغسل، فتقيد األيدي يف فيحمل املطلق عىل املقيد قياسا، بعلة جامعة بينه

 التيمم باملرافق محال هلا عىل األيدي يف الوضوء املقيدة باملرافق.

 وخالفت احلنفية أيضا فقالوا ال حيمل املطلق عىل املقيد الختالف السبب.

الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حرض أحدكم املوت حني يا أهيا  كام يف قوله تعاىل: ( .أن خيتلف حكمهام وسببهامرابعا: 

والذين يظاهرون من نسائهم .. ) اآلية فأطلق ) فقيد الشاهدين بالعدل. وقال تعاىل: (  الوصية اثنان ذوا عدل منكم

 ظهار.الرقبة، فاحلكم يف األول اإلشهاد ويف الثاين العتق، والسبب فيهام خمتلف فهو يف األول الوصية ويف الثاين ال

   وواضح أنه ال عالقة ألحدمها باآلخر فيبقى املطلق عىل إطالقه.

 فهذا له صورتان:. أن يطلق يف موضع ويقيد يف موضع ثان بقيد ويقيد يف موضع ثالث بقيد خمتلفخامسا: 

 .ىل إطالقهفيبقى املطلق ع أال يكون املطلق أوىل بالتقييد بأحدمها من حيث القياس بل يكون القيدان عىل السواء -١

)  فصيام شهرين متتابعني) باإلطالق. وورد يف كفارة الظهار (  فعدة من أيام أخرمثاله: ما ورد يف قضاء صيام رمضان: ( 

 ) بالتفريق.  وسبعة إذا رجعتم فصيام ثالثة أيام يف احلجمقيدا بالتتابع. وورد يف صيام التمتع باحلج: ( 

 سبب خمتلف يف كل منها فيعمل بكل حالة عىل ما ورد فيها من غري تقييد.فاحلكم واحد وهو وجوب الصيام ولكن ال

أن يكون املطلق أوىل بالتقييد بأحدمها من اآلخر من حيث القياس بأن وجد اجلامع بني املطلق وبني أحد املقيدين فإنه  -٢

 . يقيد به حينئذ قياسا

لظهار بالتتابع. ويف صيام التمتع بالتفريق. فيقيد صيام كفارة مثاله: ما ورد يف صيام كفارة اليمني باإلطالق. ويف كفارة ا

 اليمني بام قيّد به صيام كفارة الظهار؛ ألن اليمني منهي عنه كالظهار بخالف التمتع باحلج. 

التتابع وهذا املثال إنام هو عىل القول القديم لإلمام الشافعي القائل بوجوب التتابع وإال فاملذهب اجلديد املفتى به ال جيب 

 يف صيام الكفارة لدليل آخر.
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 ( شرح النص )
 

أَهنَّ  بَبُهُ وكانا مثبتنيِ فإنْ وَ ام وسَ هُ دَ حكمُ َ مها أحدُ  كانَ  وإنْ  ،هُ دَ وإال قيَّ  هُ خَ سَ نَ  باملطلقِ  عن العملِ  دُ املقيَّ  رَ تأخَّ  ام يف األَصحِّ إِنِ احتَّ

 ام وملْ هُ بُ  أو سبَ امَ هُ حكمُ  اختلفَ  وإنْ  ،وعامٌّ  خاصٌ  وهيَ  هبا يف األصحِّ  دَ يِّ وإال قُ  ،ةِ فَ الصِّ  دِّ بضِ  املطلقُ  دَ يِّ قُ  هُ خالفَ  ا واآلخرُ مثبتً 

   .ا يف األصحِّ قياسً  دَ يِّ مها قُ بأحدِ  أوىل و كانَ أَ  بمتنافينيِ  دٌ يَّ قَ مُ  مَّ ثَ  يكنْ 

....................................................................................................................... 

أَهنام(  بَبُهُ  ) أي املطلق واملقيد ( وَ ام وسَ هُ دَ حكمُ َ ) كأن يقال يف كفارة وكانا مثبتنيِ  ) أي سبب حكمهام ( يف األَصحِّ إِنِ احتَّ

رَ املقيَّدُ  الظهار يف حمل أعتق رقبة، ويف آخر أعتق رقبة مؤمنة ( العملِ باملطلقِ  ) وقت ( عن خره () بأن علم تأ فإنْ تأخَّ

هُ  خَ أو  ،أو تقارنا ،أو تأخر املطلق عن املقيد ،) بأن تأخر املقيد عن وقت اخلطاب باملطلق دون العمل وإال ) أي املطلق ( نَسَ

هُ  جهل تارخيهام ( مها مثبتًا وإنْ  حيمل املقيد عىل املطلق بأن يلغى القيد ( :وقيللدليلني، ا) أي املطلق مجعا بني  قيَّدَ  كانَ أحدُ

هُ  ةِ  رقبة ( عتقال ت مؤمنة أعتق رقبة ، أوأعتق رقبة ال تعتق رقبة كافرة :) نحو واآلخرُ خالفَ فَ دِّ الصِّ يِّدَ املطلقُ بضِ ) يف املقيد  قُ

كاتب ال جيزء ال جيزء عتق م :) بأن كانا منفيني نحو وإال األول باإليامن، ويف األخري بالكفر ( ليجتمعا فيقيد يف املثال

 خاصُّ ) أي املسألة حينئذ ( وهيَ  يعمل باملطلق ( :) وقيل يف األصحِّ  ) أي بالصفة ( هبا ) املطلق ( دَ يِّ قُ  عتق مكاتب كافر (

ويكون التعبري عنهام باملطلق واملقيد  ) لعموم املطلق يف سياق النفي الشامل للنهي ويكون املقيد خمصصا ال مقيدا. وعامٌّ 

امَ  االصطالح كام ذكره العالمة العطار يف حاشيته (جمازا يف  هُ ) مع احتاد سببهام كام يف قوله تعاىل يف  وإنْ اختلفَ حكمُ

وسببهام احلدث مع القيام  غسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق.فا: ويف الوضوء .فامسحوا بوجوهكم وأيديكم: التيمم

 ) مع احتاد حكمهام ( امهُ بُ سبَ  ) اختلف ( أو لق وغسل املقيد باملرفق (من مسح املطوحكمهام خمتلف إىل الصالة أو نحوها 

يَّدٌ  قَ فتحرير رقبة : ويف كفارة القتل .فتحرير رقبة يف قوله تعاىل يف كفارة الظهار: ) كام بمتنافينيِ  ) يف حملني ( وملْ يكنْ ثَمَّ مُ

) من اآلخر من حيث القياس كام  مهابأحدِ  ) بالتقييد ( أوىل ( ) املطلق كانَ  و ( بقيدين متنافيني،) كان ثم مقيد  أو مؤمنة (

فصيام  :ويف صوم التمتع .فصيام شهرين متتابعني: ويف كفارة الظهار .فصيام ثالثة أيام :يف قوله تعاىل يف كفارة اليمني

) فال بد من جامع بينهام وهو يف  األصحِّ ا يف قياسً  ) املطلق بالقيد أي محل عليه ( دَ يِّ قُ  ثالثة أيام يف احلجّ وسبعة إذا رجعتم (

سببهام من  حرمة وهو مثال الظهار والقتل ، ويف الثاينوهو احلدث موجب الطهر أي مثال التيمم والوضوء املثال األول

يف النهي عن اليمني والظهار فحمل املطلق فيه عىل كفارة الظهار  وهو املقيد بقيدين متنافيني الظهار والقتل، ويف الثالث

للشافعي وهو  التتابع أوىل من محله عىل صوم املتمتع يف التفريق الحتادمها يف اجلامع، والتمثيل به إنام هو عىل قول قديم

 املطلق عىل املقيدال حيمل  ةقال احلنفيالقول بوجوب التتابع يف كفارة اليمني، أما القول اجلديد يف املذهب املفتى به فال، و

. أما إذا كان ثم مقيد يف حملني بمتنافيني ومل يكن املطلق يف ثالث أوىل إطالقهب فيبقى املطلق عىل الختالف احلكم أو السب

فصيام : ويف كفارة الظهار .فعدة من أيام أخر :بالتقييد بأحدمها من حيث القياس كام يف قوله تعاىل يف قضاء رمضان

. فيبقى املطلق عىل إطالقه المتناع تقييده وسبعة إذا رجعتم : فصيام ثالثة أيام يف احلجّ ويف صوم التمتع .شهرين متتابعني
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ولو اختلف سببهام وحكمهام  ،هبام لتنافيهام وبواحد منهام النتفاء مرجحه، فال جيب يف قضاء رمضان تتابع وال تفريق

 .كتقييد الشاهد بالعدالة وإطالق الرقبة يف الكفارة مل حيمل املطلق عىل املقيد اتفاقا
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 مباحث الكتاب -واألربعونالسابع الدرس 
 

 الظاهر واملؤول
 

 ، أي راجحة، وحيتمل املعنى املرجوح.لفظ يدل عىل معناه داللة ظنيةالظاهر: أوال: 

 راجح يف احليوان املفرتس املعروف ومرجوح يف الرجل الشجاع. أي إن مل تكن قرينة.فلفظ أسد 

ِلَ فيه الظاهر عىل املعنثانيا: املؤول:   . ى املرجوح لدليللفظ محُ

ا حيمل سيفا، لوجود القرينة.  كحمل األسد عىل الرجل الشجاع يف قولنا: رأيتُ أسدً

  .محل الظاهر عىل املعنى املرجوحفالتأويل: 

ظَنُّ دوفاسد إن كان لدليل،  صحيحوهو   ليالً مع أنه يف الواقع ليس كذلك أي لشبهة.إن كان ملا يُ

عِبٌ  ال لدليل وال ملا يظن دليال فهوأما إذا كان محله عىل املرجوح  . لَ  ال تأويلٌ

 : التأويل قسامن ثالثا:

  .ما يرتجح عىل الظاهر بأدنى دليلوهو:  قريب -١

.. ) اآلية. فإهنا بظاهرها تدل عىل األمر بالوضوء حال التلبس بالقيام  إذا قمتم إىل الصالة فاغسلواكتأويل قوله تعاىل: ( 

لوا القيام بالعزم عليه. ا. لكن الرشط يطلب حتصيله قبل التلبس باملرشوط.إىل الصالة والدخول فيه   لذلك أوّ

بعد الفراغ  ستعاذةاهرها تدل عىل أن اإلفإهنا بظ)  فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيمونظريه قوله تعاىل: ( 

 من القراءة، بينام املراد هو إذا عزمتم عىل القراءة.

أي يعرتف اخلصم  .بدليل أقو منه بحيث يقدم عليه يرتجح عليه ما ال يرتجح عىل الظاهر بأدنى دليل بلهو: و بعيد -٢

حه.  ببعده لكن ارتكبه لدليل عنده رجّ

ا وفارقْ مثال: ورد يف حديث الرتمذي وغريه قول النبي صىل اهللا عليه وسلم ملن أسلم وله عرش نسوة: (  كْ أربعً أَمسِ

ا أم مرتبًا؛ ألن ترك االستفصال ينزل منزل  ) فظاهرهسائرهن  ي أربعا ويفارق الباقيات، سواء عقد عليهن معً بقِ أن يُ

 العموم كام سبق ذكر هذا. 

، فإن كان يف حالة كونه عقد عىل العرشة معاوذلك  العقد عىل أربع أي جدد وقال احلنفية: املراد ابتدئ العقد عىل أربع

 األربع األوائل وفارق الباقيات. تزوجهن مرتبا فإن املعنى أمسك

وهذا تأويل بعيد؛ ألن معنى اإلمساك االستدامة ال االبتداء. ثم يبعد أن خياطب حديث عهد باإلسالم بأمسك ويراد 

 ابتدئ وهو ال يعرف رشوط النكاح مع حاجته إىل ذلك.

 ال حيتاج لتأويل.وظاهره واضح  ) فإطعام ستني مسكيناورد يف الكفارة قوله تعاىل: ( مثال آخر: 
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وقال احلنفية: املعنى: فإطعامُ طعامِ ستني مسكينا، فأجازوا دفع ستني مدا من الطعام ملسكني واحد. وهذا بعيد؛ ألن فيه 

 ورد من عدد املساكني، أي عدد من يعطى. اعتبار يشء مل يرد يف النص وهو تقدير ( طعام ) وإلغاء ما

بيت النيّة من الليلمذي: ( ورد يف حديث أيب داود والرتمثال آخر:  ت ي). فإنه يدل بظاهره عىل وجوب تبي الصيامَ ملنْ ملْ يُ

 نية الصيام مطلقا.

وقال احلنفية: املعنى: ال صيام ملن مل يبيت النية من الليل إذا كان يقيض صياما أو نذر الصيام؛ ألنه يصح أن يصوم يف 

 غريمها بنية يف النهار.

فيعم وإذا بنيت النكرة عىل الفتح كانت نصا يف العموم كام هو احلال يف احلديث ورد بعد نفي  كرةن وهذا بعيد؛ ألن الصيام

 هنا. نعم ورد نص بجواز النية يف النهار لصيام النفل خاصة.

ى ). فظاهره أن ذكاة األم هي ذكاة للجنني. أي يكتف ذكاة اجلنني ذكاة أمهورد يف حديث أيب داود والرتمذي: ( مثال آخر: 

   ميتا.بذكاهتا عن ذكاته فيام إذا وجد اجلنني 

 املعنى: ذكاة اجلنني كذكاة أمه. أي جيب أن يذكى إذا نزل اجلنني حيا، فإن كان ميتا فال جيوز أكله. :اإلمام أبو حنيفةوقال 

 اجلنني امليت. وعند اإلمام الشافعي وصاحبي أيب حنيفة اإلمام أيب يوسف واإلمام حممد بن احلسن الشيباين جيوز أكل

 .واستغناء النص عن التقدير التأويل املذكور ال خيفى بعدو
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 ( شرح النص )
 

 الظاِهُر والمؤولُ 
ِ  فإنْ  ،املرجوحِ  لِ مَ تَ عىل املحْ  الظاهرِ  محلُ  :والتأويلُ  ،ةً ظنيّ  داللةً  ما دلَّ  :رُ الظاهِ   دٌ  ففاسِ دليالً  نُّ ظَ ملا يُ  وْ أَ  فصحيحٌ  لدليلٍ  لَ محُ

َ  ،ةِ بابتدئ يف املعيِّ  كْ سِ مْ أَ  كتأويلِ  وبعيدٌ  قريبٌ  لُ وَّ واألَ  ،بٌ عِ لَ فَ  و ال ليشءٍ أَ   تْ يِّ بَ يُ  ملْ  ملنْ  وال صيامَ ، ادًّ مُ  ا بستنيَ مسكينً  وستنيّ

 .شبيهِ بالتَّ  هِ أمِّ  ذكاةُ  اجلننيِ  وذكاةُ  ،ذرِ والنَّ  بالقضاءِ 

....................................................................................................................... 

رُ واملؤولُ  ( رُ  أي هذا مبحثهام ( )الظاهِ )  داللةً ظنيّةً  ) عىل املعنى ( دلَّ ) أي لفظ (  ما ) لغة الواضح واصطالحا (الظاهِ

وائل الكتاب األول كاألسد راجح أي راجحة بوضع اللغة أو الرشع أو العرف، حيتمل غري ذلك املعنى مرجوحا كام مر أ

والصالة راجحة يف ذات الركوع والسجود رشعا مرجوحة يف الدعاء  ،يف احليوان املفرتس لغة مرجوح يف الرجل الشجاع

املوضوعة له لغة، والغائط راجح يف اخلارج املستقذر عرفا مرجوح يف املكان املطمئن املوضوع له لغة، وخرج املجمل 

لِ املرجوحِ  يه، واملؤول ألنه مرجوح، والنص كزيد ألن داللته قطعية (لتساوي الداللة ف تَمَ : محلُ الظاهرِ عىل املحْ  والتأويلُ

ِلَ  ظَنُّ دليالً  ( محله) لدليلٍ فصحيحٌ  ) عليه ( فإنْ محُ دٌ أَوْ  يف الواقع ( ) وليس دليال أَوْ ملا يُ لَعِبٌ  ففاسِ  ) ال تأويل ال ليشءٍ فَ

لُ  ( . أي عزمتم عىل القيام إذا قمتم إىل الصالةيرتجح عىل الظاهر بأدنى دليل نحو: ) قريبٌ  التأويل قسامن () أي  واألَوَّ

 أي بدليل أقو من الظاهر ) ال يرتجح عىل الظاهر إال بأقو منه وبعيدٌ  أي أردت قراءته ( .إذا قرأت القرآنإليها وقوله: 

. أمسك أربعا وفارق سائرهن :م لغيالن ملا أسلم عىل عرش نسوةاهللا عليه وسلّ ) من قوله صىل  كْ مسِ أَ  ) احلنفية ( كتأويلِ  (

) أي فيام إذا نكحهن معا لبطالنه كاملسلم بخالف نكاحهن  يف املعيِّةِ  ) نكاح أربع منهن ( بابتدئ ( رواه الرتمذي وغريه

سالم مل يسبق له بيان رشوط النكاح أمسك قريب عهد باإل بقولهمرتبا فيمسك األربع األوائل، ووجه بعده أن املخاطب 

مع حاجته إىل ذلك، ومل ينقل جتديد نكاح منه وال من غريه ممن أسلم مع كثرهتم وتوفر دواعي محلة الرشع عىل نقله لو وقع 

َ مسكينًا  ( احلنفية ) كتأويل و ( ا فإطعام ستني مسكينا (: من قوله تعاىل) ستنيّ دًّ طعام عام فإط) بتقدير مضاف أي  بستنيَ مُ

ستني مسكينا وهو ستون مدا فيجوز إعطاؤه ملسكني واحد يف ستني يوما كام جيوز إعطاؤه لستني مسكينا يف يوم واحد، 

ألن القصد بإعطائه دفع احلاجة ودفع حاجة الواحد يف ستني يوما كدفع حاجة الستني يف يوم واحد، ووجه بعده أنه اعترب 

وألغى فيه ما ذكر من عدد املساكني الظاهر قصده لفضل اجلامعة وبركتهم وتظافر من املضاف فيه ما مل يذكر  النص يف

بَيِّتْ  خرب أيب داود وغريه ( احلنفية ) كتأويل و للمحسن ( قلوهبم عىل الدعاء  ) أي الصيام من الليل (ال صيامَ ملنْ ملْ يُ

حيث إن صيام نكرة - نه قرص للعام النص يف العموم) لصحة غريمها بنية من النهار عندهم ووجه بعده أ بالقضاءِ والنَّذرِ 

ذكاةُ اجلننيِ  ( أيب داود والرتمذيأيب حنيفة خرب اإلمام ) كتأويل  و نادر لندرة القضاء والنذر (أمر عىل  -مبنية عىل الفتح

هِ   أبو يوسف والشيباين حله صاحباهفاملراد باجلنني احلي حلرمة امليت عنده وأ) أي مثل ذكاهتا أو كذكاهتا  بالتَّشبيهِ  ذكاةُ أمِّ

 فيحل تبعا هلا. اجلنني خرب ملا بعده أي ذكاة أم اجلنني ذكاة لهإذْ أن  ،ووجه بعده ما فيه من التقدير املستغنى عنهكالشافعي، 
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 مباحث الكتاب -واألربعونالدرس الثامن 
 

 اجململ
 

لريتفع  معنى مرتدد بني شيئني فأكثر فيحتاج إىل بيانأي هو له  تتضح داللته من قول أو فعل. ما ملهو:  املجملأوال: 

 .ومالك حتديد أن هذا األمر جممل أو ال هو عدم وجود ظهور له يف أحد املعنيني، فمتى وجد الظهور فال إمجال، اإلمجال

حنيفة عىل : املشرتك كالقرء فإنه حمتمل للطهر واحليض، فحمله اإلمام الشافعي عىل الطهر، واإلمام أبو املجمل لامث

 الذي رفع اإلمجال. احليض، ملا قام عندمها من الدليل

فيحتمل أنه صىل اهللا عليه وسلم تركه متعمدا  ،متفق عليهومثل قيامه صىل اهللا عليه وسلم من الركعة الثانية بال تشهد. 

 واجب.  فال يدل عىل أنه غري وحيتمل أنه تركه ناسيا ،أي أن التشهد ليس واجبا فيدل عىل جواز الرتك

 :اإلمجال له أسباب منهاثانيا: 

 . كالقرء. فكل مشرتك جممل ولكن ليس كل جممل مشرتكا.االشرتاك -١

ْتَريِ بكرس اإلعالل -٢ . وذلك كلفظ خمتار فإنه مرتدد بني أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول من االختيار، فإن أصله خمُ

ْتَريَ بفتح الباء ف يكون اسم مفعول، ويف كال احلالني تنقلب الياء إىل ألف لتحركها وانفتاح ما الباء فيكون اسم فاعل، أو خمُ

 قبلها. ومثله مقتاد ومعتاد.

وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم إال أن . كقوله تعاىل: ( اللفظ تركيب -٣

جممل ألن كال من ويل املرأة والزوج بيده  تركيب النكاح ) فإن الذي بيده عقدة يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح

  النكاح.  ةعقد

) فهذا املستثنى الذي مل حيله اهللا  أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتىل عليكم. وذلك كام يف قوله تعاىل: ( استثناء جمهول -٤

حرمت عليكم امليتة زل البيان بقوله تعاىل: ( تعاىل جمهول، فبالتايل ال ندري أي هبيمة األنعام حتل وأهيا تستثنى. ثم ن

 ..) اآلية.والدم

وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند . وذلك كقوله تعاىل: ( احتامل احلرف ملعان -٥

ان الراسخون يف العلم ) فالواو يف قوله: ( والراسخون ) مرتدد بني العطف واالبتداء فإن محلناه عىل العطف ك ربنا

 يعلمون تأويله، وإن محلناه عىل االبتداء كان املعنى: اليعلم تأويله إال اهللا، وأما الراسخون يف العلم فيقولون آمنا به.

البخاري ) رواه  هخشبة يف جدارِ  غرزه أن يجارَ  أحدكمال يمنع . وذلك كقوله صىل اهللا عليه وسلم: ( مرجع الضمري -٦

وإن يرجع إىل جاره، فيحتمل أن يكون املعنى: فالضمري يف جداره مرتدد بني أن يرجع إىل أحدكم  .ملسلمواللفظ  مسلمو

ال يمنع أحدكم جاره أن يستخدم جدار جاره فيضع عليه خشبته، وحيتمل أن يكون املعنى: ال يمنع أحدكم جاره من 

  يشاء.استخدام جداره هو ووضع خشبته عليه، ألنه ماله وله أن يستعمله كام
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، فإن الصفة وهي ( ماهر ) حيتمل أن ترجع إىل زيد فيكون هو املاهر مرجع الصفة -٧ . وذلك كقولنا: زيدٌ طبيبٌ ماهرٌ

فتكون خربا ثانيا لزيد، وحيتمل أن ترجع إىل طبيب، فيكون هو املاهر، أي طبه فهي نعت لطبيب، فهو جممل بسبب تردده 

 الطب خاصة.بني املهارة مطلقا وبني املهارة يف 

 :األصح أنه ال إمجال فيام ييلثالثا: 

) قال اجلمهور ال إمجال فيها؛ إذْ لو كان لكان اإلمجال إما يف القطع أو والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهيام قوله تعاىل: (   -١

 إىل املنكب فال إمجال فيها. يف اليد. أما القطع فحقيقته اللغوية إبانة يشء متصل فال إمجال فيه، وأما اليد فحقيقتها العضو

وقال بعض من احلنفية: هي من املجمل، فإن القطع يطلق عىل اإلبانة وعىل اجلرح. واليد تطلق عىل مجيع العضو وعىل 

، وإطالق اليد عىل بعضها فالظاهر هو املتعني البعض إىل الكوع وإىل املرفقني. واجلواب إن إطالق القطع عىل اجلرح جماز

 ن قامت القرينة هنا عىل أن املراد البعض وهو إىل الكوع.لكجماز أيضا 

فاجلمهور عىل  ) ونحو ذلك مما فيه حتريم العني،حرمت عليكم امليتة ) وقوله: ( حرمت عليكم أمهاتكمقوله تعاىل: (  -٢

كاألكل يف املأكوالت  أنه ال إمجال فيه، إذْ قد علم باستقراء كالم العرب أن مرادهم يف مثل ذلك حتريم الفعل املقصود منه

وقال مجاعة: هو جممل ألنه ملا مل يمكن محل التحريم عىل األعيان وهي األمهات وامليتة كان البد . واللبس يف امللبوسات

ها أو غري ذلك كام أنه يف األم حيتمل نكاحها  من تقدير مضاف فال يدر هل املقصود حتريم أكل امليتة أو حتريم بيعها أو مسّ

 لكها وغري ذلك. وحيتمل مت

 وردّ قوهلم بأن عرف االستعامل قاض بإرادة النكاح من حتريم األمهات واألكل من حتريم امليتة فال إمجال.

) فذهب بعضهم إىل أن املسح جممل، وذلك لرتدده بني مسح مجيع الرأس ومسح  وامسحوا برؤوسكمقوله تعاىل: (  -٣

 بالقليل والكثري. املسح يف اآلية إنام هو ملطلق املسح الصادق نفيه أل وردّ بأنه ال تردد ،بعضه عىل السواء

 اهللا وضع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليهرو ابن ماجه وغريه أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال: ( إن  -٤

فِع عن أمتي. ومل يثبت. فاحلديث ال إمجال فيه. وقال بعضهم: هو جممل؛ إذْ ال  ) وذكر يف كتب الفقه واألصول بلفظ: رُ

يصح رفع املذكورات مع وقوعها من أفراد األمة فال بد من تقدير يشء كرفع املؤاخذة أو العقوبة أو الضامن. وال مرجح 

 أن املراد رفع املؤاخذة. فهو جممل. واجلواب: أن املرجح موجود وهو العرف، فإنه يقتيض

نه. قيل: إنه جممل إذْ ال يصح نفي  ويلّ ال نكاح إال بصىل اهللا عليه وسلم: ( قوله  -٥ ) رواه أبو داود والرتمذي وحسّ

. الكامل وال مرجح بدون بيان فهو جممل النكاح بدون ويل مع أنه موجود حسا فال بد من تقدير يشء كنفي الصحة أو نفي

 .واجلواب: تقدير نفي الصحة هو األقرب إىل نفي الذات من نفي الكامل وذلك كاف يف الرتجيح
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 ( شرح النص )
 

حْ دَ  : ما ملْ تتَّضِ ِ  يف آيةِ  يف األصحِّ  ، فال إمجالَ هُ تُ اللَ املجملُ  عَ فِ ورُ  ،كموا برؤوسِ حُ سَ وامْ  ،ةُ امليتَ  مُ عليكُ  تْ مَ رِّ حُ  :ونحوِ  ،قةِ الرسَّ

و أَ  :ه تعاىلوقولِ  ،واملختارِ  ،سمِ واجل ،والنورِ  ،القرءِ  :يف مثلِ  بلْ  ،الكلِّ  اللةِ دَ  لوضوحِ  ،إال بويلٍّ  وال نكاحَ  ،عن أمتي اخلطأُ 

 ه أنْ م جارَ كُ أحدُ  ال يمنعُ  :والسالمُ  الصالةُ  ه عليهُ وقولِ  ،والراسخونَ  ،تىل عليكموإال ما يُ  ،كاحِ النِّ  ةُ دَ قْ ه عُ بيدِ  يا الذيعفوَ 

 .وفردٌ  زوجٌ  والثالثةُ  ،رٌ ماهِ  طبيبٌ  زيدٌ  :كَ وقولِ  ،هيف جدارِ  ةً بَ شَ خَ  يضعَ 

....................................................................................................................... 

تُهُ (  حْ دَاللَ : ما ملْ تتَّضِ من قول أو فعل كقيامه صىل اهللا عليه وسلّم من الركعة الثانية بال تشهد الحتامله العمد )  املجملُ

قةِ  ضاح داللته (ت الواملبنيّ  ،له والسهو، وخرج املهمل إذ ال داللة ِ والسارق  :) وهي فال إمجالَ يف األصحِّ يف آيةِ الرسَّ

ألن اليد تطلق عىل العضو إىل الكوع وإىل املرفق وإىل  ؛ال يف اليد وال يف القطع، وقيل جمملة فيهام .والسارقة فاقطعوا أيدهيام

اإلمجال  وإبانة الشارع من الكوع مبينة لذلك ،ور لواحد من ذلكاملنكب، والقطع يطلق عىل اإلبانة وعىل اجلرح، وال ظه

والقطع ظاهر يف اإلبانة،  ،ال نسلم عدم ظهور واحد، ألن اليد ظاهرة يف العضو إىل املنكب :قلنا الذي يف اليد ويف القطع.

املؤول ال من قبيل املجمل فتكون اآلية من قبيل الظاهر و البعض يدوإبانة الشارع من الكوع دليل عىل أن املراد من ال

مُ امليتَةُ : ( ) ال يف نحو و ( واملبني مَتْ عليكُ رِّ كحرمت عليكم أمهاتكم، وقيل جممل. إذ ال يصح إسناد التحريم إىل  ) حُ

. يعها وال مرجح لبعضها فكان جممالً العني ألنه إنام يتعلق بالفعل فال بد من تقديره، وهو حمتمل ألمور ال حاجة إىل مج

املرجح موجود وهو العرف فإنه قاض، بأن املراد يف األول حتريم األكل ونحوه، ويف الثاين حتريم التمتع بوطء ونحوه  :قلنا

كم  ) ال يف قوله تعاىل: ( و ( وا برؤوسِ حُ سَ ومسح الشارع الناصية مبني  ،جممل لرتدده بني مسح الكل والبعض :وقيل )امْ

ومسح الشارع  ،إنام هو ملطلق املسح الصادق بأقلّ ما ينطلق عليه االسم وبغريهال نسلم تردده بني ذلك، و :لذلك. قلنا

 .رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: -عىل تقدير ثبوته هبذا اللفظ -) ال يف خرب و الناصية من ذلك (

ال أمور ال حاجة إىل مجيعها وجممل، إذ ال يصح رفعها مع وجودها حسا فال بد من تقدير يشء وهو مرتدد بني  :وقيل

) ال يف خرب  و املرجح موجود وهو العرف فإنه قاض بأن املراد منه رفع املؤاخذة ( :. قلنامرجح لبعضها فكان جممال

جممل، إذ ال يصح النفي لنكاح بال ويل مع وجوده حسا فال بد من تقدير يشء  :وقيل .ال نكاح إال بويل: الرتمذي وغريه

املنفي هو النكاح الرشعي أي عقد النكاح ال  :. قلناجح لواحد منهام، فكان جممالالصحة والكامل وال مروهو مرتدد بني 

املرجح لنفي الصحة نقول: إن  -أي من عدم صحة نفي النكاح بال ويل يف الواقع -بتقدير تسليم ذلكوجود صورته، و

لوضوحِ دَاللةِ  كون كاملعدوم بخالف ما انتفى كامله (موجود وهو قربه من نفي الذات إذ ما انتفت صحته ال يعتد به، في

) لرتدده بني الطهر واحليض الشرتاكه بينهام، ومحله  يف مثلِ القرءِ  ) اإلمجال ( بلْ  ) كام مرّ بيانه فال إمجال يف يشء منه ( الكلِّ 

 ألنه صالح للعقل ونور الشمس مثالً )  النورِ  ) مثل ( و ( من دليل الشافعي عىل الطهر، واحلنفي عىل احليض ملا قام عندمها

)  و ( . وفيه أن إطالق النور عىل نور الشمس حقيقي وعىل نور العقل جمازي فال إمجال فيهلتشاهبهام يف االهتداء بكل منهام
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نطبق . وفيه أن اجلسم من املتواطئ وهو الكيل الذي يلتامثلهام سعة وعددا ) ألنه صالح للسامء واألرض مثال اجلسمِ  مثل (

 كمنقادٍ  ) املختارِ  ) مثل ( و ( عىل مصاديقه بالتساوي كاإلنسان يطلق عىل زيد وعمرو بالتساوي فحينئذ ال إمجال فيه

ه  () مثل  و ورة أو املفتوحة ألفا (كسلرتدده بني اسم الفاعل واملفعول بإعالله بقلب يائه امل ا الذي بيدِ قولِه تعاىل: أَو يعفوَ

ةُ النِّكاحِ  دَ قْ ) مثل  و ( من دليل لرتدده بني الزوج والويل ومحله الشافعي عىل الزوج ومالك عىل الويل ملا قام عندمها ) عُ

 .. اآليةحرمت عليكم امليتةهل بمعناه قبل نزول مبينه وهو ) للج إال ما يتىل عليكم ( : أحلت لكم هبيمة األنعامقوله تعاىل

. ألننا ال ندري أي هبيمة األنعام قد أحلت وأهيا قد م هبيمة األنعاملك وهو: أحلتويرسي اإلمجال إىل املستثنى منه 

 .وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به) من قوله تعاىل:  الراسخونَ  ) مثل قوله تعاىل ( و ( تستثنيا

)  قوله عليه الصالة والسالم ) مثل ( و ( يلمن دل لرتدده بني العطف واالبتداء ومحله اجلمهور عىل االبتداء ملا قام عندهم

ه يف خرب الصحيحني وغريمها ( بَةً يف جدارِ شَ ه أنْ يضعَ خَ م جارَ كُ ) لرتدد ضمري جداره بني عوده إىل اجلار أو  ال يمنعُ أحدُ

خلرب احلاكم  رهمن وضع اخلشبة بدون إذن جا اجلديد املنعاملذهب و ،يف املنع لذلكيف القديم إىل األحد. وتردد الشافعي 

: زيدٌ  ) مثل ( و ال حيل المرء من مال أخيه إال ما أعطاه عن طيب نفس (: بإسناد صحيح يف خطبة حجة الوداع قولِكَ

رٌ  فاحلكم بالزوجية والفردية  ) وفردٌ  زوجٌ  الثالثةُ  ) مثل قولك ( و(  ) لرتدد ماهر بني رجوعه إىل طبيب وإىل زيدطبيبٌ ماهِ

بالنظر لظاهر الكالم  -ويراد به، فيكون الكالم صادقا ف أجزاء الثالثة هبام فاالثنان زوج والواحد فردمعا يراد به اتصا

أن الثالثة تتصف بالزوجية والفردية معا فيكون الكالم كاذبا فللرتدد بالنظر إىل مفهوم  -ومفهومه بغض النظر عن الواقع

  قرينة ظاهرة عىل تعني محل الكالم عىل االحتامل األول فال إمجال.الكالم عدّ جممال، وقد يقال: إن كذب االحتامل الثاين
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 مباحث الكتاب -واألربعونالدرس التاسع 
 

 مسائل يف اجململ
 

 وقد تقدمت أمثلة لذلك.  األصح وقوع املجمل يف الكتاب والسنةأوال: 

إنه الزوج ألنه املالك ف)  بيده عقدة النكاح الذييعفو فقيل: ال إمجال يف قوله تعاىل: (  األمثلةتلك وناقشوا  وقيل: مل يقع

.. ) اآلية، ويف قوله تعاىل: ( حرمت عليكم امليتة) إنه مقرتن بتفسريه وهو (  إال ما يتىل عليكمللنكاح، ويف قوله تعاىل: ( 

 إىل أحدكم ألنه ) إنه ظاهر يف عود الضمريخشبة يف جداره ) إنه ظاهر يف االستئناف. ويف حديث: (  الراسخون يف العلم

 املنهي عن املنع.  

، فال إمجال يف اللفظ الوارد يف لسان إذا كان له مسمى رشعي ومسمى لغوي كالصالة والصوم حيمل عىل الرشعي ثانيا:

  كام مر بيانه يف مبحث احلقيقة واملجاز. ذلك؛ ألن الوارد يف لسان الرشع إنام هو لبيان الرشعيات ال اللغويات.

بإجياد عالقة بينه وبني  ظ يف لسان الرشع وتعذر محله عىل املعنى الرشعي حقيقة فإنه حيمل عىل املجاز الرشعيفإن ورد لف

 .لرتدده بني احلقيقة اللغوية واملجاز الرشعي وقيل: يكون جممال .افظة عىل املعنى الرشعي ما أمكناملعنى الرشعي حم

 عىل املجاز. تقديام للحقيقة وقيل: بل حيمل عىل املعنى اللغوي

ة ي) فحمل الصالة عىل الصالة احلقيق صالة إال أن اهللا أحلّ فيه الكالم بالبيت الطوافحديث الرتمذي وغريه: ( مثاله: 

 .وهو احلمل عىل املجاز الرشعي يقال: الطواف كالصالة أي يف الطهارة والنية مثال متعذر. فعىل القول األول

 .بيان من خارجوعىل القول الثاين جممل حيتاج إىل 

 وعىل القول الثالث حيمل عىل معنى الصالة اللغوي وهو الدعاء؛ الشتامل الطواف عىل الدعاء وإن كان غري واجب.

ِلَ عىل أحدمها أفاد معنى واحدا، وإن محل عىل اآلخر أفاد معنيني ليس  ثالثا: إذا ورد لفظ عن الشارع له معنيان إن محُ

 لكثرة الفائدة.مل عىل ما له معنيان وقيل: حي جممال. املعنى األول أحدمها فإنه يكون

نْكِحُ حديث مسلم: (  مثاله: مُ وال يُ نْكِحُ املحرِ له معنيان: الوطء والعقد، فإن محل  -بناء عىل أنه مشرتك -فالنكاح  )ال يَ

أة املحرمة ال توطئ أي ال أن الرجل املحرم ال يطأ وأن املر حرمة اجلامع أي عىل الوطء أفاد يف احلديث معنى واحدا وهو

، فهنا يكون احلديث جممال متكن نفسها، وإن محل عىل العقد أفاد معنيني ومها أن املحرم ال يعقد لنفسه وال يعقد لغريه

 لني فيكون أكثر فائدة.. وقيل: حيمل عىل معنى العقد ألن له مدلوالحتامله الوطء والعقد حيتاج لبيان

 .ملعنيني عمل باألول ألنه مذكور يف كال احلالتني، ويوقف الثاينفإذا كان املعنى األول أحد ا

فاألحقية صادقة بأمرين: األول أن تعقد لنفسها ال غري، والثاين  ) الثيّب أحق بنفسها من وليّهاحديث مسلم: ( مثاله: 

تعقد لنفسها ألنه مذكور يف . فيحمل عىل أن ، وأن تأذن ملن يعقد هلا وال جيربهااألولمتضمن ملعنيني: أن تعقد لنفسها ك



١٨٦ 
 

أن تأذن لغريها  صورة. وتبقى وكذا بعض أصحابنا يف مكان ال ويل فيه وال حاكم احلالتني كام قال به اإلمام أبو حنيفة

 موقوفة.



١٨٧ 
 

 ( شرح النص )
 

ى الرشعيَّ أوضحُ من اللغويِّ وقدْ مرَّ  ، وأَنَّ املسمّ نةِ هُ يف الكتابِ والسّ نَّهُ واألصحُّ وقوعُ زٍ إِنْ تعذَّ  ، وأَ دَّ إليهِ بتجوُّ ، رَ حقيقةً رُ

، فإنْ أحدَ  ىوأَنَّ اللفظَ املستعملَ ملعنىً تارةً وملعنينيِ ليسَ ذلكَ املعن قِفَ اآلخرُ كانَ أحدَ  مها جمملٌ لَ به ووُ مِ  .مها عُ

....................................................................................................................... 

هُ  ( نةِ ) أي املجمل (  واألصحُّ وقوعُ ) لألمثلة السابقة منهام، ومنعه داود الظاهري، قيل: ويمكن أن  يف الكتابِ والسّ

ينفصل عنها بأن األول ظاهر يف الزوج ألنه املالك للنكاح. والثاين مقرتن بمفرسه، والثالث ظاهر يف االبتداء، والرابع 

ى الرشعيَّ  ) األصح (و هر يف عوده إىل األحد ألنه حمط الكالم ( ظا ) له  اللغويِّ ) املسمى (  أوضحُ من ) للفظ ( أَنَّ املسمّ

يف عرف الرشع ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم بعث لبيان الرشعيات ال اللغويات، فيحمل عىل الرشعي، وقيل ال حيمل 

 ، وإنام) ذلك يف مسألة اللفظ إما حقيقة أو جماز وقد مرَّ  حيمل عىل اللغوي ( :وقيل هو جممل، :عىل الرشعي يف النهي فقيل

رَ  ) األصح ( و ذكر هنا توطئة لقويل ( هُ إِنْ تعذَّ نَّ زٍ  فظ (لَ ) أي املسمى الرشعي لِ  أَ دَّ إليهِ بتجوُّ ) حمافظة عىل الرشع ما  حقيقةً رُ

حيمل عىل اللغوي تقديام للحقيقة عىل املجاز،  :ي واملسمى اللغوي، وقيلهو جممل لرتدده بني املجاز الرشع :أمكن، وقيل

تعذر فيه مسمى الصالة رشعا فريد إليه  .الطواف بالبيت صالة إال أن اهللا أحل فيه الكالم: مثاله خرب الرتمذي وغريه

ز بأن يقال حيمل عىل املسمى اللغوي وهو  :، وقيلكسرت العورة كالصالة يف اعتبار الطهر والنية ونحومها : الطوافبتجوّ

جممل  :، وقيلمن الطهر والنية وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا الدعاء بخري الشتامل الطواف عليه فال يعترب فيه ما ذكر

ده بني األمرين ( )  جمملٌ  ) تارة أخر (مها أحدَ  أَنَّ اللفظَ املستعملَ ملعنىً تارةً وملعنينيِ ليسَ ذلكَ املعنى ) األصح ( و لرتدّ

لَ بهأحدَ  ) ذلك املعنى ( فإنْ كانَ  لرتدده بني املعنى واملعنيني، وقيل يرتجح املعنيان ألنه أكثر فائدة ( مِ ) جزما لوجوده  مها عُ

قِفَ اآلخرُ  يف االستعاملني ( نكح املحرم ال يَ : ألنه أكثر فائدة مثال األول خرب مسلم ) للرتدد فيه، وقيل يعمل به أيضاووُ

بناء عىل أن النكاح مشرتك بني العقد والوطء، فإنه إن محل عىل الوطء استفيد منه معنى واحد، وهو أن املحرم  .نكحوال يُ 

أو عىل العقد استفيد منه معنيان بينهام قدر مشرتك، ومها أن املحرم ال  ،ال يطء وال يوطىء أي ال يمكن غريه من وطئه

وهذا املعنى أي بأن تعقد لنفسها  .الثيب أحق بنفسها من وليها: رب مسلميعقد لنفسه وال يعقد لغريه، ومثال الثاين خ

، وقد قال تعقد لنفسها أبو حنيفة، وكذا عنياناملوهذا  أو تأذن لوليها فيعقد هلا وال جيربها لنفسهابأن تعقد  أو ،الواحد

 وليس مطلقا. بعض أصحابنا، لكن إذا كان يف مكان ال ويلّ فيه وال حاكم

 



١٨٨ 
 

 مباحث الكتاب -لخمسونالدرس ا
 

 البيان
 

خراجه من صفة اإلشكال إىل صفة إ. واملراد باحليّز الصفة أي إخراج اليشء من حيز اإلشكال إىل حيز التجيل: البيانأوال: 

  بيانا. اصطالحايسمى  ال ) وال تقربوا الزنىمن غري سبق إشكال كقوله تعاىل: (  يضاح. فام كان ظاهرا بنفسهاإل

حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري اهللا به واملنخنقة واملوقوذة واملرتدية والنطيحة  ه تعاىل: (مثاله: قول

)  أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتىل عليكميف بيان قوله تعاىل: (  ) وما ذبح عىل النصب وما أكل السبع إال ما ذكيتم

 الذي وقع فيه اإلشكال. ثاين مبيَّنا بالفتح وهو املجملوال ،النص األول يسمى مبيِّنا بالكرسو

 .جيب بيان املجمل ملن حيتاجهنيا: ثا

كمن حيتاجه للعمل كمن أمر بالصالة جيب أن يبني له كيف يصيل، أو من حيتاجه للفتيا كرجل يفتي النساء يف مسائل 

ن ال حيتاجه فال جيب له البيان كبيان احلروف املقطعة  م ما له عالقة بذلك.احليض. أما مَ  أوائل السور. وقد تقدّ

 املثال السابق حرمت عليكم امليتة.. اآلية.. فمثال القول كام يف البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل :لثاثا

  .رواه البخاريبفعله إذْ صىل وقال: صلوا كام رأيتموين أصيل. صالة الومثال الفعل: بيانه صىل اهللا عليه وسلم 

 .األصح أن مظنون الورود كبعض خرب اآلحاد يبني قطعي الورود كالقرآن والسنة املتواترة :رابعا

 ) متفق عليه. ليس فيام دون مخسة أوسق صدقة) بقوله صىل اهللا عليه وسلم: (  وآتوا حقه يوم حصادهكبيان قوله تعاىل: ( 

  :بيانا للمجمل فهنا حاالنقول وفعل كالمها يصلح أن يكون  جممل وورد بعدهنص إذا ورد : خامسا

 .  ويكون الثاين توكيدا لهأن يتفق القول والفعل يف الداللة بال زيادة من أحدمها أو نقصان فاملتقدم منهام هو املبنيّ  -١

فيحتمل القطع من الكوع أو من املرفق أو من املنكب، فإذا فرضنا  -عىل القول الثاين -كام لو قلنا إن يف آية الرسقة إمجاال

وقطع يد املخزومية التي رسقت من الكوع. رواه مسلم. فهنا  أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال: إن القطع من الكوع،

 كيدا له.ويكون هو املبنيّ ويكون الثاين ت ورودا قوال كان أو فعال السابق منهام

ويكون  بنيّ فحينئذ يكون القول هو امله بأن يزيد أحدمها عىل اآلخر أو ينقص عنيتفق القول والفعل يف الداللة  أن ال -٢

 .به صىل اهللا عليه وسلم الفعل خاصا

ن  وهللا عىل الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالمثل أن يقول الرسول صىل اهللا عليه وسلم بعد نزول قوله تعاىل: (  ) مَ

 ن احلج إىل العمرة ويطوف طوافني ويسعىيقرن احلج إىل العمرة فليطف هلام طوافا واحدا وليسع هلام سعيا واحدا، ثم يقر

خاصا به ويكون مأمورا به  اثننيفالقول هو املبني سواء تقدم أم تأخر، ويكون طوافه صىل اهللا عليه وسلم وسعيه  سعيني.

 وجوبا أو ندبا شدد عليه دون غريه.



١٨٩ 
 

ثم قرن وطاف طوافا واحدا  فإذا فرضنا العكس وهو أنه صىل اهللا عليه وسلم أمر بطوافني وسعيني للحج والعمرة،

 وسعى سعيا واحدا فالقول أيضا هو املبني ويكون فعله خاصا به صىل اهللا عليه وسلم خفف عليه دون غريه.

 .البيان يكون ملجمل مل يتضح معناه، ولظاهر مل يرد ظاهره :سادسا

 ه، ودال عىل حكم يبني نسخه.فاألول: كمشرتك يبني أحد معانيه، والثاين: كعام يبني ختصيصه، ومطلق يبني تقييد

؛ فال يوجد يف الرشيعة خطاب تأخري البيان ملجمل أو لظاهر غري مراد ظاهره عن وقت العمل غري واقع يف الرشيعةسابعا: 

.  كلفنا بالعمل به إال وقد بنيّ

 يف األصح. وأما تأخري البيان عن وقت اخلطاب فواقع

ه البيان لعدم احلاجة إليه حينذاك إذْ أَن وقت العمل به مل حين بعد، ثم يرد وصورة املسألة: أن يرد خطاب جممل وال يرد مع

 بعد ذلك بيانه مرتاخيا عنه.

كام يف إجياب اهللا سبحانه الصالة يف ليلة اإلرساء واملعراج ومل يبني أوقاهتا، ثم نزل جربيل عليه السالم فبني لرسول اهللا 

 ليه.صىل اهللا عليه وسلم أوقات الصلوات. متفق ع

تأخري البيان عن وقت احلاجة فقد أجازه قوم بناء عىل جواز التكليف باملحال  -ال يف وقوع -وقع خالف يف جوازثامنا: 

 ، وقد تقدم ما له صلة باملوضوع.ابتالء من اهللا تعاىل، ومنعه قوم ألنه ال فائدة منه

بلغ حتى حيني وقت التكليف ألن وجوب املعرفة فال ي جيوز للرسول تأخري تبليغ ما أوحي إليه إىل وقت العملتاسعا: 

 للعمل وال حاجة إليه قبل العمل.

) أي عىل الفور بناء عىل أن األمر  يا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربكوقال قوم: ال جيوز ذلك ألن اهللا تعاىل يقول: ( 

 للفور.

صجيوز أن ال يعلم املكلف املوجود وقت اخلطاب بوجود املخعارشا:   .صص فيعلم بالنص العام وال يعلم باملخصِّ

كام وقع للسيدة فاطمة ريض اهللا عنها فقد جاءت إىل أيب بكر الصديق ريض اهللا عنه تسأله مرياثها مما تركه أبوها رسول اهللا 

هللا عليه وسلم: ( .. ) اآلية. فاحتجّ أبو بكر بقوله صىل ا يوصيكم اهللا يف أوالدكمصىل اهللا عليه وسلم لعموم قوله تعاىل: ( 

 ) متفق عليه. ال نورث ما تركناه صدقة

 فالبيان هنا مل يتأخر وإنام تأخر علم املكلف به.

 



١٩٠ 
 

 ( شرح النص )
 

. نَّهُ يكونُ بالفعلِ ، واألَصحُّ أَ هُ يِّزِ اإلشكالِ إىل حيِّز التجيل، وإنام جيبُ ملَِنْ أُريدَ فهمُ : إخراجُ اليشء من حَ  البيانُ

 ُ مَ واملظنونَ يبنيِّ دِّ ، واملتَقَ بٌ أَو   املعلومَ لُهُ مندوبٌ أَو واجِ ، وفِعْ من القولِ والفعلِ هو البيانُ هذا إِنْ اتفقا، وإال فالقولُ

 .ختفيفٌ 

رٌ أَمْ  ِ ظاهِ ، وإىل وقتِهِ واقِعٌ يف األصحِّ سواءٌ أكانَ للمبنيَّ : تأخريُ البيانِ عنْ وقتِ الفعلِ غريُ واقِعٍ وإنْ جازَ  ال. مسألةٌ

، وجيوزُ أنْ ال صٌ ولو عىل املنعِ  وللرسولِ تأخريُ التبليغِ إىل الوقتِ صِ وال بأنَّهُ خمصِّ  .يعلمَ املكلفُ املوجودُ باملخصِّ

...................................................................................................................... 

يِّزِ اإلشكالِ إىل حيِّز التجيل نى التبيني لغة اإلظهار أو الفصل واصطالحا ( ) بمع البيانُ (   ي) أإخراجُ اليشء من حَ

هُ ) البيان ( وإنام جيبُ يسمى بيانا اصطالحا (  اإليضاح فاإلتيان بالظاهر من غري سبق اشكال ال أريد أي  )ملَِنْ أُريدَ فهمُ

هُ  ب (جيفال ممن ال حيتاجه لعمل أو فتيا  به بخالف غريه ييفت به أو املشكل حلاجته اليه بأن يعمل أن يفهممنه  نَّ ) واألَصحُّ أَ

مامهم، وقيل: ال يكون أ) كالقول بل أوىل، ألنه أدل بيانا ملشاهدته كبيان الصالة بفعلها يكونُ بالفعلِ أي البيان قد ( 

ك ممتنع. قلنا ال نسلم امتناعه. والبيان بالقول كقوله بالفعل لطول زمنه فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله بالقول وذل

وبالفعل كخرب البخاري: صلوا كام رأيتموين أصيل.  ،بقرة : إن اهللا يأمركم أن تذبحواصفراء فاقع لوهنا. بيان لقوله :تعاىل

لفعل بيان، ومن الفعل التقرير الخ. ليس بيانا، وإنام دل عىل أن ا كام.. صلوا :ففعله بيان لقوله تعاىل: أقيموا الصالة. وقوله

ُ املعلومَ  ) وهو خرب اآلحاد ( املظنونَ ) األصح أن (  وواإلشارة والكتابة (  ) وهو الكتاب والسنة املتواترة. وقيل: ال يبنيِّ

مَ  ) األصح أن (و ألنه دونه فكيف يبينه. قلنا لوضوحه (  دِّ  (اآلخر تأكيد له  و) أي املبنيّ من القولِ والفعلِ هو البيانُ  املتَقَ

وهي  ) أي القول والفعل يف البيان كأن طاف صىل اهللا عليه وسلّم بعد نزول آية احلج املشتملة عىل الطوافهذا إِنْ اتفقا 

) بأن زاد  وإال أمر بطواف واحد (وطوافا واحدا  قوله تعاىل: وأذن يف الناس باحلج إىل قوله وليطوفوا بالبيت العتيق.

القول، كأن طاف صىل اهللا عليه وسلّم بعد نزول آية احلج طوافني، وأمر بواحد، أو بأن نقص الفعل عن الفعل عىل مقتىض 

بٌ  القول ( هو ) أي فالبيان فالقولُ  كأن طاف واحدا وأمر باثنني (مقتىض القول  لُهُ مندوبٌ أَو واجِ صىل اهللا  ) يف حقهوفِعْ

متقدما عىل الفعل أو متأخرا عنه مجعا بني  قص عنه سواء أكان القولن نإ) يف حقه أَو ختفيفٌ  ( دون أمته عليه وسلم

وهو أنه يكون واجبا أو  املتقدم منهام كام لو اتفقا، فإن كان املتقدم القول فحكم الفعل ما مرهو البيان  :الدليلني، وقيل

عدم نا: قلوطالب ملا زاده عليه.  فالقول ناسخ للزائد منه مندوبا يف حقه صىل اهللا عليه وسلم، وإن كان املتقدم الفعل

عنْ وقتِ الفعلِ غريُ واقِعٍ وإنْ ظاهر مل يرد ظاهره (  ) ملجمل أو تأخريُ البيانِ ) يف تأخري البيان (  مسألةٌ هذه ( ، النسخ أوىل

ي إىل أ الفعلوقت ) أ إىل وقتِهِ  ) تأخريه عن وقت اخلطاب ( و ( عند مجهور األشاعرة ومنعه غريهم) وقوعه جازَ 

ِ  (و جائز  الزمن الذي جعله الشارع وقتا لبدء الفعل ) وهو غري املجمل كعام   رٌ ظاهِ واقِعٌ يف األصحِّ سواءٌ أكانَ للمبنيَّ

 وقيل حد معنييه مثال،أكاملشرتك يبني ) وهو املجمل  ال أمْ  حكم يبني نسخه ( يبني ختصيصه ومطلق يبني مقيده ودال عىل
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ه بفهم املراد من النص وقت اخلطاب ألنه يف املجمل ال يتضح املراد منه ويف لإلخال إىل وقت الفعل يمتنع تأخري البيان ولو

) ملا أوحى اليه من قرآن أو غريه تأخريُ التبليغِ  ) صىل اهللا عليه وسلم ( للرسولِ  ) جيوز ( و (الظاهر يتبادر منه غري املقصود 

وهو  بامتناع تأخري البيان عن وقت اخلطاب النتفاء املحذور السابق عنهالقول  أ وقت العمل ولو عىل )إىل الوقتِ  (

حاجة له قبل  نام هو للعمل والإوألن وجوب معرفته  خالله بفهم املراد من النص وقت اخلطاب ألنه مل يبلغه بعد،إ

( فورا  أي .لغ ما أنزل اليكيا أهيا الرسول ب :لقوله تعاىل بامتناع تأخري البيان مطلقالقول ا جيوز عل ال :وقيل ،العمل

صٌ  ( وقت اخلطاب )املوجودُ  ( أي بعض املكلفني ملكلفا) يعلمَ  وجيوزُ أنْ ال صِ وال بأنَّهُ خمصِّ  ن الأجيوز  أي) باملخصِّ

للنص  نه خمصص مع علمه بذاته كأن يكون املخصصأبوصف  اللكن املخصص  بوجود ذات املخصص، أو يعلميعلم 

ذلك ولو  جيوز أي)  ولو عىل املنعِ  (العقيل حاصل يف الفطرة وإنام التقصري من جهة السامع مل يتنبّه له  العقل، فالدليل هو

ملا فيه من  -من كتاب وسنة -يلمخصص السمعبالنسبة لجيوز عىل القول بذلك  ال :وقيل ،عىل القول بامتناع تأخري البيان

وعدم علم املكلف باملخصص بأن مل يبحث عنه  ، البيان وهو منتف هنااملحذور إنام هو تأخري :قلنا .تأخري إعالمه بالبيان

. متفق عليه.  تقصري منه فإن الرسول صىل اهللا عليه وسلم مل يبلغ كل أحدٍّ بعينه بل بلغ البعض وقال: ليبلغ الشاهدُ الغائبَ

 ،ىل نظرهإخيصصه وكوال  ماالعقل بأنه ثمة  ن يعلمه بذاتأمن غري  العامَ  ع اهللا املكلفَ سمِ ن يُ أجواز  ما العقل فاتفقوا عىلأ

صىل اهللا عليه وسلم  يفاطمة بنت النبالسيدة حني منهم  إال بعد ين بعض الصحابة مل يسمع املخصص السمعأوقد وقع 

هلا  اهللا عنه بام رواه بكر ريض فاحتج عليها أبو .أوالدكم يفيوصيكم اهللا  :طلبت مرياثها مما تركه أبوها لعموم قوله تعاىل

لة جواز أمسألتني: أي املس ولو عىل املنع راجع اىل له:ن قوأوبام تقرر علم  .نورث ما تركناه صدقة ال :من خرب الصحيحني

 باملخصص. لة عدم علم املكلفأومس ،ىل وقت العملإ يتأخري تبليغ الوح
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 مباحث الكتاب -والخمسون حاديالدرس ال
 

 النسخ
 

فولّ وجهك شطر التوجه بالصالة إىل بيت املقدس بقوله تعاىل: ( . كنسخ يل رشعيرفع حكم رشعي بدلالنسخ:  :أوال

 ).  املسجد احلرام وحيثام كنتم فولوا وجوهكم شطره

لكان احلكم باقيا مستمرا لكن الناسخ رفعه أي  أي أن خطاب اهللا تعلق بالفعل بحيث لوال طريان الناسخ رفعفقولنا: 

 قطع تعلقه بالفعل.

خرج به احلكم العقيل كالرباءة األصلية الثابتة بالعقل قبل إجياب األحكام بالرشع فإن رفعها بترشيع  رشعي حكموقولنا: 

 بحكم رشعي وذلك كوجوب الزكاة فإنه رفع إباحة منعها الثابتة بالعقل قبل الرشع.العبادة ال يعترب نسخا ألهنا مل تثبت 

 واملجنون والنائم باملوت واجلنون والنوم فال يسمى ذلك الرفع نسخا. خيرج به رفع احلكم عن امليت بدليل رشعيوقولنا: 

 .جيوز نسخ بعض آيات القرآن إما تالوة وحكام، أو تالوة فقط، أو حكام فقطثانيا: 

عرش  من القرآن: كان فيام أُنزلما رواه مسلم يف صحيحه عن عائشة ريض اهللا عنها:  مثال نسخ التالوة واحلكم معا:

من ماترضعات معلو   . معلوماتفنسخن بخمس  حيرّ

زاد عمر يف كتاب اهللا  لوال أن يقول الناسعن عمر ريض اهللا عنه:  وغريه ومثال نسخ التالوة فقط: ما رواه الشافعي

 . واملقصود بالشيخ والشيخة املحصنان.لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة. فإنا قد قرأناها

) فقد نسخ  والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم متاعا إىل احلولقط: قوله تعاىل: ( ومثال نسخ احلكم ف

 ).  والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعرشابقوله تعاىل: ( 

ل أو بعد دخوله وقبل ميض . بأن يطلب يشء من املكلف ثم قبل دخول وقت الفعجيوز نسخ الفعل قبل التمكن منهثالثا: 

 مقدار من الزمن يتسع لفعله ينسخ الطلب. 

 ومثاله أمر اهللا سبحانه إلبراهيم عليه السالم بذبح ابنه إسامعيل ثم قبل أن يتمكن من الفعل نسخ وفدي بذبح عظيم.

  البعض.القرآن والسنة ينسخ بعضهامرابعا: 

 عدة الوفاة.كام مر التمثيل بآيتي  فيجوز نسخ القرآن بالقرآن

  كام مر التمثيل بنسخ التوجه إىل بيت املقدس الثابت بالسنة بالقرآن.وجيوز نسخ السنة بالقرآن 

آلية: (  .ال وصيّة لوارثالرتمذي وغريه:  الصحيح الذي رواه رباخلمتواترة وآحادا كنسخ وجيوز نسخ القرآن بالسنة 

ا الوص  .) ية للوالدين واألقربنيكتب عليكم إذا حرض أحدكم املوت إنْ ترك خريً

املتواترة بمثلها وباآلحاد، واآلحاد بمثلها وباملتواترة ومن ذلك هني النبي صىل اهللا عليه وسلم  وجيوز نسخ السنة بالسنة

 عن زيارة القبور ثم قوله بعد ذلك: كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها. رواه مسلم.
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سنة قرآن عاضد هلا يبني توافقهام كنسخ الوصية للوارث عضدها من القرآن آية وحيث وقع نسخ للقرآن بالسنة فمع ال

 ث يوصيكم اهللا يف أوالدكم... اآلية.ياملوار

وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمع القرآن سنة أيضا كنسخ التوجه إىل بيت املقدس بقوله تعاىل: فول وجهك.. اآلية 

 سلم واستقباله للكعبة الثابت بالتواتر.معها من السنة فعل النبي صىل اهللا عليه و
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 ( شرح النص )
 

نَّةِ بال ، ونسخُ السُّ نِ كُّ ، والفعلِ قبلَ التَّمَ ، وجيوزُ يف األَصحِّ نسخُ بعضِ القرآنِ : رفعُ حكمٍ رشعيٍّ بدليلٍ رشعيٍّ قرآنِ النسخُ

، وحيثُ وقعَ  هُ هبا، ومل يقعْ إال باملتواترةِ يف األصحِّ ، ونسخُ نَّةٌ كهوَ بهِ هُ سُ دٌ هلا، أَو بالقرآنِ فمعَ  .بالسنة فمعها قرآنٌ عاضِ

....................................................................................................................... 

لكتاب أي نقلته، واصطالحا ( النسخ لغة: اإلزالة كنسخت الشمس الظلّ أي أزالته، والنقل مع بقاء األول كنسخت ا

يرجع إىل ذلك فال  .بيان النتهاء أمد حكم رشعي النسخ: ) والقول بأنبدليلٍ رشعيٍّ ) بفعل ( حكمٍ رشعيٍّ ) تعلق (  رفعُ 

سيأيت أن من أقسام النسخ ما ينسخ لفظه دون حكمه وال رفع فيه  :فإن قلتَ  :الربماويالعالمة قال  .خالف يف املعنى

رفع اللفظ يتضمن رفع أحكام كثرية كتعبد بتالوته وإجراء حكم القرآن عليه من منع اجلنب ونحوه من  :حلكم. قلت

وخرج بالرشعي أي املأخوذ من الرشع رفع الرباءة األصلية أي املأخوذة من  .قراءته، ومسّ املحدث ومحله له وغري ذلك

 دليل رشعيبرفعها لعارض من العوارض وليس  فإن منوباملوت واجلنون وال رفع احلكم كالصالةالعقل، وبدليل رشعي 

أو أحدمها دون اآلخر والثالثة واقعة. رو مسلم عن عائشة ريض  ،) تالوة وحكاموجيوزُ يف األَصحِّ نسخُ بعضِ القرآنِ ( 

كان فيام أنزل عرش رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات. فهذا منسوخ التالوة واحلكم. ورو : اهللا عنها

أي  -الشيخ والشيخة :لوال أن تقول الناس زاد عمر يف كتاب اهللا لكتبتهافعي وغريه عن عمر ريض اهللا عنه: شاال

فإنا قد قرأناها. فهذا منسوخ التالوة دون احلكم ألمره صىل اهللا عليه وسلّم برجم  .البتةإذا زنيا فارمجومها -املحصنان

والذين يتوفون منكم ويذرون الكثري كقوله تعاىل:  لتالوة هووهو نسخ احلكم دون ا املحصن رواه الشيخان. وعكسه

بأنفسهن  والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصنتعاىل: قوله بنسخ  .ألزواجهم متاعا إىل احلول أزواجا وصية

 ،وز نسخ كلهال جيوز نسخ بعضه كام ال جي :لتأخره يف النزول عن األول وإن تقدمه يف التالوة، وقيل .اأربعة أشهر وعرش

الفعلِ قبلَ  ) جيوز يف األصح نسخ ( و(  وهو نسخ احلكم دون التالوة ال جيوز نسخ التالوة دون احلكم وعكسه :وقيل

نِ  كُّ يكفي للنسخ  :لعدم استقرار التكليف، قلنا جيوز ) منه بأن مل يدخل وقته أو دخل ومل يمض منه ما يسعه، وقيل الالتَّمَ

ة والسالم ، وقد وقع ذلك يف قصة الذبيح فإن اخلليل أمر بذبح ابنه عليهام الصالنسخهب طعوجود أصل التكليف فينق

وفديناه بذبح ذبحه قبل التمكن منه بقوله: ثم نسخ  اآلية ..يا بنيّ إين أر يف املنام أين أذبحك لقوله تعاىل حكاية عنه:

نَّةِ بالقرآنِ  جيوز يف األصح ( ) و( عظيم  أحلّ  الثابت بالسنة بقوله تعاىل: ريم مبارشة الصائم أهله ليالحت) كنسخ نسخُ السُّ

وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل يل ال جيوز نسخ السنة بالقرآن لقوله تعاىل: وق .لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم

وما ينطق عن اهلو إن هو : ند اهللا قال تعاىلجعله مبينا للقرآن فال يكون القرآن مبينا لسنته. قلنا ال مانع ألهنام من ع .إليهم

 ) بهِ  ) أي كام جيوز نسخ القرآن ( كهو ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل يشء (. ويدل للجواز قوله تعاىل: إال وحي يوحى

ة الوفاة ( أي بالقرآن أي بالسنة متواترة أو )  هبا ) أي القرآن ( هُ نسخُ  ) جيوز يف األصح ( و جزما كام مرّ التمثيل له بايتي عدّ

له من تلقاء نفيس :ال جيوز لقوله تعاىل :وقيل .لتبني للناس ما نزل إليهم: آحادا قال تعاىل والنسخ  .قل ما يكون يل أن أبدّ
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ال جيوز نسخ القرآن باآلحاد ألن القرآن  :وقيل .وما ينطق عن اهلو قال تعاىل: ممنوع :قلنا ،بالسنة تبديل من تلقاء نفسه

مل يقعْ إال  ) لكن نسخ القرآن بالسنة ( و حمل النسخ احلكم وداللة للقرآن عليه ظنية ( :واآلحاد مظنون. قلنا مقطوع

باآلحاد كنسخ خرب  وقيل وقعفمع جتويزنا النسخ باآلحاد إال أنه مل يقع مثال صحيح لذلك. ) باملتواترةِ يف األصحِّ 

ال نسلم عدم  :قلنا .م إذا حرض أحدكم املوت إن ترك خريا الوصيةكتب عليك. آلية: ال وصية لوارثالرتمذي وغريه: 

املتواترة بمثلها واآلحاد السنة جيوز نسخ و .تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين احلاكمني بالنسخ لقرهبم من زمن الوحي

بالسنة  ) نسخ القرآن (قعَ وحيثُ و بمثلها وباملتواترة، وكذا املتواترة باآلحاد عىل األصح كام مرّ من نسخ القرآن باآلحاد (

دٌ هلا  ) عىل النسخ يبني توافقهام لتقوم احلجة عىل الناس هبام معا، ولئال يتوهم انفراد أحدمها عن اآلخر، فمعها قرآنٌ عاضِ

نَّةٌ السنة ( نسخ ) وقع  أو إذ كل منهام من عند اهللا ( هُ سُ ، كام يف ن ) عاضدة له تبني توافقهام ملابالقرآنِ فمعَ سخ التوجه يف مرّ

وقد فعله صىل  .فولّ وجهك شطر املسجد احلرامصىل اهللا عليه وسلّم بقوله تعاىل: الصالة إىل بيت املقدس الثابت بفعله 

 ونقل عنه بالتواتر. اهللا عليه وسلّم

 



١٩٦ 
 

 مباحث الكتاب -والخمسون نيالدرس الثا
 

 النسخ مسائل يف
 

 .قياس أجىل من القياس األولهللا عليه وسلم بنص أو من النبي صىل اجيوز يف األصح نسخ القياس املوجود يف ز أوال:

، ثم يرد نص بجواز بيع ، فيقاس عليها األرز بجامع الطعم يف كلّ الضمتفاالذرة  بيعما لو ورد نص بتحريم مثال األول: 

 الذرة متفاضال، فهذا من قبيل نسخ القياس بالنص.

، ثم يرد نص بجواز بيع ومثال الثاين: ما لو ورد نص بتحريم بيع ا لذرة متفاضال، فيقاس عليها األرز بجامع الطعم يف كلّ

ورأينا أن العلة اجلامعة بني الرب واألرز أقو منها بني الذرة واألرز،  الرب متفاضال، فيقاس عليه جواز بيع األرز متفاضال

 ة مبنية عىل فرض صحتها إليضاح القاعدة.فيكون قياس األرز عىل الرب ناسخا للقياس األول. وال خيفى أن هذه األمثل

وجيوز العكس وهو نسخ املنطوق ، بقاء املنطوقلتعرض النص إن  وجيوز نسخ مفهوم املوافقة دون نسخ منطوقهثانيا: 

 .دون املفهوم إن تعرض النص لبقاء املفهوم

ا فهذا منطوق يفهم منه حرمة رضبه، فإذا قيلمثال األول: كأن يقال: ال  ا ولكن ارضبه،  :بعد ذلك تشتم زيدً ال تشتم زيدً

  بقاء أصله املنطوق.ل التعرض فهنا نسخ مفهوم املوافقة مع

ا فهذا منطوق يفهم منه حرمة رضبه،ومثال الثاين:  ا لكن ال ترضبه.فإذا قيل بعد ذلك:  كأن يقال: ال تشتم زيدً  اشتم زيدً

 بقاء املفهوم.التعرض لفهنا نسخ املنطوق مع 

 .نسخ النص بمفهوم املوافقة جيوزثالثا: 

ا، ثم يقال بعد ذلك: ال تقلْ لزيدٍ أفّ فيفهم منه حرمة رضبه، فيكون هذا املفهوم ناسخا كأن يقال:  لألمر ارضب زيدً

 األول برضب زيد.

 .وهو نسخ املنطوق دون مفهوم املخالفةالعكس  جيوزال جيوز نسخ مفهوم املخالفة دون أصله املنطوق، و رابعا:

فإن املفهوم منه عدم وجوب الغسل إذا مل حيصل إنزال. فهذا املفهوم )  إنام املاء من املاء: ما ورد يف صحيح مسلم: ( مثاله

) شعبها األربع يداها  إذا جلس بني شعبها األربع ثم جهدها فقد وجب الغسلمسلم: ( البخاري ومنسوخ بحديث 

 وقد يناقش يف صحة املثال. ق وهو وجوب املاء من املاء.فهنا نسخ مفهوم املخالفة دون أصله املنطوورجالها. 

 ألن املخالفة تابعة للنص فرتتفع بارتفاعه، وال يرتفع هو بارتفاعها. ؛وأما نسخ املنطوق دون مفهوم املخالفة فال جيوز

 . لضعف مفهوم املخالفة عن مقاومة النص.جيوز نسخ النص بمفهوم املخالفةال  خامسا:

 عىل النص. لهتقديام  جوازه . ألن يفسخ النص بالقياسال جيوز ن سا:داس

 .ال جيوز نسخ اخلربسابعا: 
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أي أن النسخ إنام يرد عىل اإلنشاء كافعل كذا أو ال تفعل كذا وال يرد عىل اخلرب فإذا أخرب الرشع بخرب استحال أن خيرب 

 بنقيضه وال يقال إن هذا من باب النسخ ألنه يوهم الكذب.

خ يف اخلرب إن كان عن يشء متغري سيقع يف املستقبل مثل أن يقال: سيكون كذا بعد شهر، فيجوز أن يتغري وقيل: جيوز النس

 حاله فيقول لن يكون ذلك بعد شهر. 

 والصواب ال جيوز ألن اهللا سبحانه يعلم كل يشء فتناقض األخبار يوهم الكذب وهو حمال يف حق اهللا تعاىل.

 .و كان خربا يف لفظه أو اقرتن بام يدل عىل التأبيدجيوز النسخ يف اإلنشاء ولثامنا: 

ألن النظر هو للمعنى وليس للفظ فإذا ورد إنشاء وتكليف بصيغة اخلرب فهذا يصلح أن يدخله النسخ مثل قوله اهللا تعاىل: 

 سخ.) فهذا وإن كان خربا يف صيغته لكن معناه هو ليرتبصن فيقبل الن واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء( 

 ومثل اإلنشاء إذا اقرتن بلفظ قىض مثل: قىض ربكُ أن افعلوا كذا. أي أمر.

وكذا إذا ورد اإلنشاء بلفظ التأبيد أو نحوه نحو: صوموا أبدا أو صوموا حتام أو صوموا دائام، فكل هذه إنشاءات تقبل 

غريمك أبدا، ويريد به إىل أن يقضيك  به التأبيد وذلك كقول القائل: الزمْ  إليرادالنسخ؛ ألن التأبيد قد يستعمل فيام 

 دينك، وكذلك هنا جيوز أن يقيد احلكم بالتأبيد ونحوه ويريد به إىل وقت النسخ.

 .جيوز نسخ طلب اإلخبار بيشء وذلك بإجياب اإلخبار بنقيضهتاسعا: 

ر بذلك ينسخه ويقول أي جيوز أن يوجب الشارع عىل شخص اإلخبار بيشء كأن يقول له: أخربْ بقيام زيد، وقبل اإلخبا

 له: أخربْ بعدم قيامِ زيد؛ ألن هذا من باب اإلنشاء فيجوز أن يتغري حال زيد من القيام إىل القعود مثال.

هل جيوز أن يكلف الشارع أحدا باإلخبار بيشء ال يتغري كحدوث العامل ثم ينسخه بالتكليف وهنا مسألة مهمة وهي: 

 ؟باإلخبار بنقيضه

 ز ألنه تكليف بالكذب الرصيح وهو ال جيوز.قال كثريون: ال جيو

 وقال آخرون: جيوز ألنه قد يدعو إىل الكذب مصلحة كإنقاذ حياة مسلم.

 .جيوز النسخ ببدل وبغري بدلعارشا: 

فالنسخ ببدل هو أن ينسخ احلكم القديم بحكم آخر جديد، وهذا احلكم اجلديد قد يكون أخف من احلكم القديم، وقد 

 وقد يكون أثقل منه.يكون مساويا له، 

 مثال األخف: نسخ العدة عىل األرملة سنة كاملة إىل أربعة أشهر وعرشة أيام.

 ومثال املساوي: نسخ التوجه إىل بيت املقدس، بالتوجه إىل الكعبة.

)  م مسكنيوعىل الذين يطيقونه فدية طعاومثال األثقل: نسخ التخيري بني الصوم والفدية يف بداية اإلسالم يف قوله تعاىل:( 

 ). فمن شهد منكم الشهر فليصمهبوجوب الصوم عىل من شهد الشهر يف قوله تعاىل: ( 

وأما النسخ بال بدل فهو أن ينسخ الشارع احلكم السابق، دون أن يأيت بحكم جديد بدل عنه. فأجازه قوم وقالوا مع جوازه 

 عقال إال أنه مل يقع رشعا، ومنع جوازه آخرون.



١٩٨ 
 

 ( شرح النص )
 

ال  بهِ  والنسخُ  ،هُ وعكسُ  هِ بقائِ لِ  ضَ رِّ عُ تُ  إنْ  هِ أصلِ  الفحو دونَ  ونسخُ  ،أجىل أو قياسٍ  بنصٍ  النبيِّ  يف زمنِ  القياسِ  سخُ ون

، وجيوزُ نسخُ اإلنشاءِ ولو بلفظِ هبا يف األصحِّ  وال النسخُ  ،هُ ها ال عكسُ أصلِ  دونَ  املخالفةِ  نسخُ  وجيوزُ  ،بالقياسِ  النصِّ  نسخُ 

، ال اخلربِ وإنْ كانَ  قضاءٍ أَوْ  هِ ُ بإجيابِ اإلخبارِ بنقيضِ هِ، واإلخبارِ بيشءٍ ولو مما ال يتغريَّ يِّدِ بتأبيدٍ أو نحوِ مما  بصيغةِ خربٍ أَو قُ

، وجيوزُ عندنا النسخُ ببدلٍ أثقلَ وبال بدلٍ ومل يقعْ يف األصحِّ  ُ  .يتغريَّ

..................................................................................................................... 

) من القياس بنصٍ أو قياسٍ أجىل  ) صىل اهللا عليه وسلّم ( يف زمنِ النبيِّ  ) املوجود ( نسخُ القياسِ ) جيوز يف األصح (  و( 

. فيقاس به األرز، ثم يقول: بيعوا ألنه مطعومفاضلة يف الربّ حرام املول كأن يقول صىل اهللا عليه وسلّم: املنسوخ به، فاأل

قاس به بيع األرز في بجواز بيع الذرة بالذرة متفاضال . والثاين كأن يأيت بعد القياس املذكور نصاألرز باألرز متفاضال

 يلزم دوام قلنا ال نسلم لزوم دوامه كام الفيدوم بدوامه،  ألنه مستند إىل نص القياس ال جيوز نسخ :قيلباألرز متفاضال، و

ي النتفاء املرجح، وساوال امل ،األدون النتفاء املقاومةالقياس غريه، فال يكفي  ، وخرج باألجىلحكم النص بأن ينسخ

) أي  هِ أصلِ  دونَ  ) أي مفهوم املوافقة بقسميه األوىل واملساوي (نسخُ الفحو  ) جيوز يف األصح ( و( يكفيان  :وقيل

ضَ لِبق املنطوق ( رِّ عُ إن تعرض لبقائه  الفحو دون املنطوق ل الفحونسخ أص) أي  هُ وعكسُ  ) أي بقاء أصله (ائِهِ إنْ تُ

 لو فرضكام  والعكس ،نسخ حتريم الرضب دون حتريم التأفيفام لو فرض ألهنام مدلوالن متغايران فجاز فيهام ذلك ك

فال ينسخ أحدمها دون اآلخر ملنافاة  ألن الفحو الزم ألصله جيوز ذلكال  :، وقيلنسخ حتريم التأفيف دون الرضب

ذلك للزوم بينهام، أما نسخهام معا فيجوز اتفاقا، فإن مل يتعرض للبقاء فعن األكثر االمتناع بناء عىل أن نسخ كل منهام 

 ال بناء عىل أنه قياس وأن القياس ال :) أي بالفحو كأصله، وقيل بهِ  النسخُ  ) جيوز يف األصح ( و( يستلزم نسخ اآلخر 

) فال جيوز يف األصح حذرا من تقديم القياس عىل النص وعىل هذا مجهور  بالقياسِ  النصِ  ال نسخُ  يكون ناسخا (

وصححه  :إنه املذهب، وقيل :. وقال القايض حسنينص اإلمام الشافعيأصحابنا. ونقله أبو إسحاق املروزي عن 

 مسلم: ) كنسخ مفهوم خرب هاأصلِ  دونَ  املخالفةِ  ) مفهوم ( نسخُ  وجيوزُ (  األصل جيوز الستناده إىل النص فكأنه الناسخ

األصل دوهنا، فال جيوز يف  ) أي ال نسخ هُ ال عكسُ  إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل (الرتمذي:  بخرب .إنام املاء من املاء

يف  ) أي باملخالفة ( هبا النسخُ  وز () جي وال(  جيوز :وقيل ؛ ألهنا تابعة له فرتتفع بارتفاعه وال يرتفع هو  بارتفاعها،األصح

) بلفظِ قضاءٍ ) كان مقرتنا ( وجيوزُ نسخُ اإلنشاءِ ولو ( ، املنطوقام يف ) لضعفها عن مقاومة النص، وقيل جيوز ك األصحِّ 

) وْ بصيغةِ خربٍ أَ  أي أمر ( .وقىض ربك أال تعبدوا إال إياهء إنام يستعمل فيام ال يتغري نحو: بناء عىل أن القضاجيوز  ال :وقيل

يِّدِ بتأبيدٍ أو  ال جيوز نظرا للفظ ( :وقيل ،أي ليرتبصن نظرا للمعنى .واملطلقات يرتبصن بأنفسهنّ ثالثة قروء نحو: أَو قُ

ه ِ ال ملنافاة النسخ التقييد بذلك. قلنا ال نسلم كام يقال الزم غريمك  :وقيل ،صوموا دائام ،صوموا حتام ،) كصوموا أبدانحوِ

هِ  ) جيوز نسخ إجياب ( ووليس أبد الدهر (  ي إىل أن يعطي احلقأبدا أ ُ بإجيابِ اإلخبارِ بنقيضِ اإلخبارِ بيشءٍ ولو مما ال يتغريَّ
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 خبار بقيامه جلواز أن يتغري حاله من القيام إىل عدمه، ومنعت املعتزلة) كأن يوجب االخبار بقيام زيد ثم بعدم قيامه قبل اإل

قد يدعو إىل الكذب غرض  :قلنا ،غري كحدوث العامل ألنه تكليف بالكذب فينزه الباري عنهذلك فيام ال يت وغريهم

صحيح فال يكون التكليف به قبيحا بل حسنا، كام لو طالبه ظامل بوديعة عنده أو بمظلوم خبأه عنده فيجب عليه إنكاره، 

ُ  ال جيوز () أي مدلوله ف ِ  اخلرب ) نسخ ( ال وجيوز له احللف عنه ويكفر عن يمينه ( ) ألنه يوهم الكذب وإنْ كانَ مما يتغريَّ

جيوز يف املتغري إن كان خربا عن مستقبل بناء عىل القول  :حيث خيرب باليشء ثم بنقيضه، وذلك حمال عىل اهللا تعاىل، وقيل

ره. قال اهللا تعاىل وجيوزُ عندنا النسخُ ( ويثبت يمحو اهللا ما يشاء  :بأن الكذب ال يكون يف املستقبل جلواز املحو هللا فيام يقدّ

إذ ال مصلحة يف االنتقال من سهل إىل عرس.  جيوز باألثقل ال :وقال بعض املعتزلة ،) كام جيوز بمساوٍ وبأخفببدلٍ أثقلَ 

) جيوز  و اقتلوا املرشكني ( :بقوله .ودع أذاهمكف عن الكفار الثابت بقوله تعاىل: قد وقع كنسخ وجوب الال نسلم و :قلنا

) مل يقعْ يف األصحِّ  ) لكنه ( و ال نسلم ذلك ( :ال إذ ال مصلحة يف ذلك. قلنا :) وقال بعض املعتزلة بال بدلٍ  ا النسخ (عندن

اآلية. إذ ال بدل لوجوبه  ..إذا ناجيتم الرسول: وقع كنسخ وجوب تقديم الصدقة عىل مناجاة النبي الثابت بقوله :وقيل

ال نسلم  :ل عليه الدليل العام من حتريم الفعل إن كان مرضة أو إباحته إن كان منفعة. قلنافريجع األمر إىل ما كان قبله مما د

 فتبقى الصدقة مباحة أو مندوبة. أنه ال بدل للوجوب بل بدله اجلواز الصادق هنا باإلباحة أو الندب
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 مباحث الكتاب -والخمسون لثالثالدرس ا
 

 مسائل متفرقة يف النسخ
 

. وقال أبو مسلم األصفهاين املعتزيل: النسخ جائز لكنه مل يقع. أما ما ذكرتم ون عىل جواز النسخ ووقوعهأمجع املسلمأوال: 

ا، إذْ هو ا، بل ختصيصً قرص احلكم عىل زمن؛ فإن اهللا تعاىل يعلم أن هذا احلكم ينتهي يف وقت كذا.  من األمثلة فليس نسخً

ا.وعىل هذا يكون خالف األصفهاين لفظيا، فام سميناه   نسخا سامه ختصيصً

 .إذا نسخ حكم األصل ال يبقى حكم الفرع الذي قيس عليهثانيا: 

فإذا ثبت احلكم يف عني وعرفنا علة احلكم ثم قسنا عليها غريها مما يشاركها يف هذه العلة فإنه إذا نسخ حكم األصل يبطل 

 .ا الفرعحكم الفرع املقيس عليه إذْ بانتفاء حكم األصل تنتفي العلة التي ثبت هب

الرب فال  يفثم يرد نص بحل ذلك الربا  ،فيقاس عليه األرز بجامع اإلقتيات مثال ،أن يرد النص بحرمة الربا ىف الرب :مثاله

  .يبقى حينئذ حكم األرز

فيجوز نسخ كل التكاليف حتى وجوب معرفة اهللا سبحانه. هذا من حيث اجلواز  كل حكم رشعي يقبل النسخثالثا: 

 من حيث الوقوع الرشعي فأمجع املسلمون أن ذلك مل يقع.العقيل وأما 

ومنع اإلمام الغزايل رمحه اهللا نسخ مجيع التكاليف ألن العلم بنسخها مجيعا يتوقف عىل ثبوت الناسخ هلا وهو من خطاب 

 الرشع أيضا فال يتأتى القول بجواز نسخ الكل.

 الفرع مبني عىل مسألة التحسني والتقبيح وقد تقدمت. ومنع املعتزلة نسخ وجوب معرفة اهللا لثبوته بالعقل. وهذا

لعدم علمهم به  ن حكام ما قد نسخ فال يثبت الناسخ يف حق األمة قبل تبليغه هلمأإذا علم النبي صىل اهللا عليه وسلم رابعا: 

 قبل التبليغ.

 .نسخا تاملختار أن الزيادة عىل النص ليسخامسا: 

 بيانه: 

 ثالث صور: لهم ما، ثم ورد نص آخر فيه زيادة حكم جديد، فهذا األمر اجلديد إذا ورد نص من الشارع بحك

، كزيادة وجوب الزكاة بنص أن تكون الزيادة التي وردت فيه مستقلة ال عالقة هلا بالنص السابق وليست من جنسه -١

 ا. جديد عىل وجوب الصالة بالنص القديم. وهذه الصورة ال خالف بني املسلمني أهنا ليست نسخ

، صالة عىل الصلوات اخلمس ام لو زيدت، كأن تكون الزيادة التي وردت فيه مستقلة عن املزيد عليه إال أهنا من جنسه -٢

وهذه أيضا ليست بنسخ عىل ما ذهب إليه اجلمهور ألنه ليس فيها رفع حلكم سابق، وإنام هو بيان لواجب جديد بأمر 

 جديد.
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الزانية والزاين كام يف قوله تعاىل: (  ري مستقلة عن املزيد عليه بل هي متعلقة بهأن تكون الزيادة التي وردت فيه غ -٣

فهنا الزيادة  .بزيادة التغريب عام عىل البكر كام يف البخاري ومسلم ) ثم جاءت السنة فاجلدوا كل واحد منهام مائة جلدة

 .العلامءبني  كبريمرتبطة باحلد وليست مستقلة عنه فهذه هي التي وقع فيها خالف 

، سواء كانت فذهب مجهور العلامء إىل أهنا ليست نسخا ألن الزيادة مل ترفع احلكم السابق فهو ال يزال قائام وإنام زيد فيه 

الزيادة زيادة جزء كام لو زيدت ركعة يف صالة أو جلدة يف حد الزنا، أو زيادة رشط كام لو رشط يف غسل اليد أن يبلغ 

 رقبة الكفارة.دة اإليامن يف العضد، أو زيادة صفة كزيا

، وقالوا: نحن ال نجيز نسخ القرآن بحديث اآلحاد لئال يلزم نسخ اليقيني بالظني، وبناء عليه وذهب احلنفية إىل أهنا نسخ

 فال نثبت التغريب يف حد اجللد. 

والزيادة عىل النص نسخ، ن هذا احلديث يزيد عىل النص، أ :حاد هبذه احلجة وهيوهلم فروع عديدة ردوا فيها أحاديث اآل

 وال نسخ بحديث اآلحاد للقرآن، فال نأخذ بتلك الروايات.

ومثل الزيادة عىل النص النقص منه، كام لو نقصت ركعة من الصالة، أو نقص رشط كام لو نقص الوضوء من الصالة، أو 

 نقص صفة كام لو نقص اإليامن من كفارة القتل.

 ملحل الزيادة فقط دون الكل.يعترب نسخا  فذهب اجلمهور إىل أن النقص من النص

بمعنى أن احلكم األول املشتمل عىل الزيادة قد نسخ وثبت بدله احلكم  للكلص يعترب نسخا قان الن إىل وذهب احلنفية

 الناقص.

مهور أن مثاله: إذا فرض أن املغرب نقص منها ركعة، فعند احلنفية أن الثالثة قد ارتفعت إىل بدل وهو االثنان، وعند اجل

 الذي ارتفع هو الركعة الثالثة فقط.

 



٢٠٢ 
 

 ( شرح النص )
 

: النسخُ واقعٌ عندَ  هُ كلِّ مسألةٌ عَ ، واملختارُ أَنَّ نسخَ حكمِ أصلٍ ال يبقى مَ ا، فاخلُلْفُ لفظِيٌّ املسلمنيَ وسامهُ أبو مسلمٍ ختصيصً

هِ  عِ رْ ، ومل يقعْ نسخُ كلِّ حكمُ فَ خَ قبلَ تبليغِ  ، وأَنَّ كلَّ رشعيٍّ يقبلُ النسخَ ا، وأَنَّ الناسِ ، ووجوبِ املعرفةِ إمجاعً التكاليفِ

، وأَنَّ زيادةَ جزءٍ  مْ هِ قِّ ةَ ال يثبُتُ يف حَ هُ  وأرشطٍ  وأالنبيِّ األمَّ صُ ، وكذا نَقْ  .صفةٍ عىل النص ليستْ بِنسخٍ

..................................................................................................................... 

ا ) األصفهاين من املعتزلة ( وسامهُ أبو مسلمٍ ) إمجاعا ( املسلمنيَ كلِّ واقعٌ عندَ ) جائز (  مسألةٌ النسخُ  هذه ( إذْ ) ختصيصً

فام )  لفظِيّ  ه النسخ () يف نفيفاخلُلْفُ  (قرص احلكم عىل زمن؛ فإن اهللا تعاىل يعلم أن هذا احلكم ينتهي يف وقت كذا  هو

ا  هِ  واملختارُ أَنَّ نسخَ  (سميناه نسخا سامه ختصيصً عِ رْ هُ حكمُ فَ عَ ) النتفاء العلة التي ثبت هبا بانتفاء  حكمِ أصلٍ ال يبقى مَ

 ( فإذا نسخ األصل بقي الفرع عىل ما دلّ عليه ال مثبت كم الفرعحكم األصل، وقالت احلنفية يبقى ألن القياس مظهر حل

) فيجوز نسخ كل التكاليف وبعضها حتى وجوب معرفة اهللا تعاىل، ومنعت أَنَّ كلَّ رشعيٍّ يقبلُ النسخَ  ) املختار ( و

ومل يقعْ نسخُ كلِّ التكاليفِ ة أيضا نسخ وجوب معرفة اهللا تعاىل ( ، ومنعت املعتزلغزايل نسخ كل التكاليفاملعتزلة وال

أَنَّ  ) املختار ( و ) فعلم أن اخلالف السابق إنام هو يف اجلواز أي العقيل ( اإمجاعً   () أي معرفة اهللا تعاىلووجوبِ املعرفةِ 

خَ قبلَ تبليغِ النبيِّ  ةَ  ) صىل اهللا عليه وسلّم (الناسِ مْ  ) حكمه (ال يثبُتُ  ) له (األمَّ هِ قِّ : هو ) لعدم علمهم به، وقيل يف حَ

كالنائم وقت الصالة، وال يعني ذلك وجوب االمتثال فإنه متوقف عىل ويستقر يف الذمة،  يف حقهم حكم قد جتدد فيثبت

) املختار وهو ما عليه اجلمهور  و يف حق من بلغه وكذا من مل يبلغه إن متكن من علمه ( اتفاقا أما بعد التبليغ فيثبتالعلم، 

 ليستْ  وء أو إيامن يف رقبة الكفارة () كزيادة ركعة أو غسل عضد يف الوض أَنَّ زيادةَ جزءٍ أو رشطٍ أو صفةٍ عىل النص (

فعندنا ال،  أو ال ؟ هل رفعت حكام رشعيا الزيادة اخلالف أن نشأوم ،إهنا نسخ :) للمزيد عليه، وقالت احلنفية بنسخٍ 

 رافعة لذلك املقتىض، وبنوا عىل ذلك أنه الالزيادة اقتىض تركها فالزيادة  بام دون السابق وعندهم نعم نظرا إىل أن األمر

بناء عىل أن املتواتر ال ينسخ  يعمل بأخبار اآلحاد يف زيادهتا عىل القرآن كزيادة التغريب عىل اجللد الثابتة بخرب الصحيحني

هُ  ( باآلحاد صُ ) أي نقص جزء أو رشط أو صفة من مقتىض النص كنقص ركعة أو وضوء أو اإليامن يف رقبة وكذا نَقْ

ال. والنسخ إنام هو للجزء أو الرشط أو الصفة فقط، ألنه الذي  :وقال اجلمهور ،قصإنه نسخ هلا إىل النا :الكفارة، فقيل

 ك ال للكل.يرت

 



٢٠٣ 
 

 نهاية مباحث الكتاب -والخمسون رابعالدرس ال
 

 معرفة النسخ قطر 
 

 :الطرق املقبولة يف معرفة النسخ هيأوال: 

  رمضان.يوم عاشوراء منسوخ بوجوب  صوموجوب عىل أن هذا احلكم منسوخ بذاك، كإمجاعهم عىل أن  اإلمجاع -١

 عىل أن هذا احلكم منسوخ بذاك. النص من النبي صىل اهللا عليه وسلم -٢

 ، فاملتأخر حينئذ هو الناسخ.أن يتعارض الدليالن من كل وجه، ويعرف املتأخر منهام -٣

 :طرق معرفة املتأخر من الدليلني ليحكم له بأنه ناسخ هيثانيا: 

 ع األمة عىل أن هذا متأخر عن ذاك.بأن جتم اإلمجاع -١

 أن هذا متأخر عن ذاك. نص النبي صىل اهللا عليه وسلم -٢

 كام تقدم يف حديث زيارة القبور. قول الرسول صىل اهللا عليه وسلم كنت هنيتكم عن كذا فافعلوه -٣

 ) اآلية. .. اآلن خفف اهللا عنكمكقوله تعاىل: (  أن يوجد يف النص ما يشري إىل أنه متأخر عنه -٤

 ؛ ألن هذا األمر ال دخل فيه لالجتهاد وإنام هو نقل.نقل الصحايب أن هذا متأخر عن ذاك -٥

، كأن يقال يف يشء معروف أنه حرام: هو النص من النبي صىل اهللا عليه وسلم عىل خالف نص معروف قبل ذلك -٦

فَ به يف الزمن األو صِ  ل يستلزم تأخرّ مرشوعيته.مباح؛ ألن وصفه  يف الزمن الثاين بخالف ما وُ

 :الطرق غري املقبولة يف معرفة النسخ هيثالثا: 

 .موافقة أحد احلكمني للرباءة األصلية -١

 ، ونص آخر مبيح له، فاألول خمالف للرباءة األصلية، والثاين موافق.نص موجب حلكم ما وصورة ذلك: أن يرد

ظن أن احلكم يون متأخرا عن األول حتى يكون ناسخا له وذلك بأن فهذه املوافقة للرباءة األصلية ال توجب للثاين أن يك

 األول املوجب جاء خمالفا للرباءة األصلية، ثم جاء الثاين فأعاد الوضع إىل ما كان عليه موافقا هلا.

 وذلك ألنه من املحتمل أن يكون احلكم األول قد جاء موافقا للرباءة األصلية، ثم جاء الثاين بعده خمالفا هلا.

مثاله: حكم اخلمر عىل الرباءة األصلية حلها، ثم لو ورد نص بتحريمها فقيل: اخلمر حرام. فهذا خمالف للرباءة األصلية 

 فلو ورد نص بحلها فقيل: اخلمر حالل. فهذا موافق للرباءة األصلية، واحلال أنه مل يعلم تأخر أحدمها عن اآلخر.

  خ للنص املخالف للرباءة عىل الرغم من أن غالب املوافق متأخر عن املخالف.فهنا ال يعتمد أن النص املوافق للرباءة ناس

  النزول. فال يدل عىل أن الثانية ناسخة لألوىل؛ ألن املصحف مل يرتب حسب ورود آية بعد أخر يف ترتيب املصحف -٢

 عمن سمعه قبل ذلك.فإنه ال يدل عىل أن ما رواه هو املتأخر؛ إذْ قد يروي  تأخر إسالم الراوي للحديث -٣



٢٠٤ 
 

نعم إذا علم أن هذا  ألن ذلك قد يكون اجتهادا منه وذلك غري ملزم لغريه. أن هذا احلكم منسوخ بكذاقول الصحايب  -٤

 احلكم منسوخ ولكننا جهلنا ناسخه فقال الصحايب: هذا ناسخه فإنه يقبل لضعف احتامل كونه حينئذ صدر عن اجتهاد.



٢٠٥ 
 

 ( شرح النص )
 

 خاِتَمةٌ 
 ُ هِ  النَّ يتعنيَّ رِ خُ بتأخُّ ، أَو كنتُ هنيتُ اسِ خٌ أَو بعدَ ذاكَ ، وقولِ النبيِّ هذا ناسِ لَمُ باإلمجاعِ عْ هِ عىل  نْ عَ  ، ويُ ، أَو نَصِّ كذا فافعلوهُ

، أَو قولِ الراوِ الفِ النَّ خِ  لِ ، ال بموافقةِ أحَ صِّ األوَّ رٌ ، وثبوتِ إحد آيتنيِ يف ي: هذا متأخِ نيِ لألصلِ ، دِ النَّصَّ املصحفِ

رِ إسالمِ الر خُ اوِ وتأخُّ خٌ يف األصحِّ ال النَّاسِ : هذا ناسِ  .ي، وقولِهِ

..................................................................................................................... 

َةٌ  هذه ( ُ ) للنسخ يعلم هبا الناسخ من املنسوخ ( خامتِ خُ يتعنيَّ هِ ) ليشء (  النَّاسِ رِ لَمُ ) عنه ( بتأخُّ عْ ) عىل باإلمجاعِ ) تأخره ( ويُ

خٌ ) صىل اهللا عليه وسلّم ( وقولِ النبيِّ أنه متأخر عنه، أو أنه ناسخ له (  ) أو هو سابق بعدَ ذاكَ ) هذا (  أو) لذاك ( هذا ناسِ

، أَو ) ـكم ( أَو كنتُ هنيتُـ عليه (  نْ كذا فافعلوهُ هِ عَ لِ  ) صىل اهللا عليه وسلم (نَصِّ الفِ النَّصِّ األوَّ ) أي أن يذكر عىل خِ

ال ( رٌ  اليشء بحكم عىل خالف ما ذكره فيه أوّ ي: هذا متأخِ نيِ  ) عن ذاك أو سابق عليه (أَو قولِ الراوِ دِ النَّصَّ ال بموافقةِ أحَ

يعلم ألن األصل خمالفة الرشع هلا، فيكون املخالف  :قيل) أي الرباءة األصلية فال يعلم التأخر هبا يف األصح، و لألصلِ 

ثبوتِ إحد آيتنيِ يف  ) ال ( و لكنه ليس بالزم جلواز العكس ( يف أغلب املوارد مسلم : هذاسابقا عىل املوافق. قلنا

لنا لكنه غري يعلم ألن األصل موافقة الوضع للنزول. ق :التأخرية يف األصح، وقيل به ) بعد األخر فال يعلماملصحفِ 

ي  ) ال ( و الزم جلواز املخالفة كام مر يف آيتي عدة الوفاة ( رِ إسالمِ الراوِ ) ملرويه عن إسالم الراوي لآلخر فال يعلم تأخُّ

) أي  هِ قولِ  ) ال ( و لكنه بتقدير تسليمه غري الزم جلواز العكس ( :يعلم ألنه الظاهر. قلنا :وقيل، التأخر به يف األصح

ثون ألنه لعدالته ال يقول ذلك إال إذا ثبت يكون وعليه املحدِّ  :) وقيل يف األصحِّ  ) فال يكون ناسخا ( خٌ ذا ناسِ ه الراوي (

) ملا علم أنه منسوخ وجهل ناسخه  الناسخ ) بقوله هذا ( ال عنده. قلنا ثبوته عنده جيوز أن يكون باجتهاد ال يوافق عليه (

 فإننا نعلم النسخ يقينا وقول الصحايب عنيّ لنا الناسخ. نه حينئذ عن اجتهادفيعلم به أنه ناسخ له لضعف احتامل كو

 



٢٠٦ 
 

 السنة -والخمسون خامسالدرس ال
 

 مقدمة
 

: أقوأوال:  نَّةُ  . وتقريراته من مجلة أفعاله؛ إذْ هي كفه عن اإلنكار، والكفّ فعل.ل النبي صىل اهللا عليه وسلم وأفعالهاالسُّ

 كرسقة لقمة. كبائر الذنوب اتفاقا وكذا عن صغائر الذنوب املستقبحة األنبياء معصومون عنثانيا: 

لوا كل النصوص نها ولو سهوا وأوّ ع. وقيل: إهنم معصومون وأما الصغائر غري املستقبحة فاجلمهور عىل جوازها عليهم

 ). وعىص آدم ربه فغوب منهم كقوله تعاىل: ( نالتي ظاهرها وقوع الذ

رُّ النبيثالثا:  قِ  .وته عىل فعل دليل عىل جوازه رشعا للفاعل ولغريهصىل اهللا عليه وسلم أحدا عىل باطل فسك ال يُ

 ال فرق بني أن يكون حال سكوته مستبرشا مرسورا أو ال، وال فرق بني أن يكون الفاعل مسلام أو كافرا.

ا كالرشب قائام فإنام فعله لبيان اجلواز وما فعله من مكروه بالنسبة لن فعله صىل اهللا عليه وسلم غري حمرم وال مكروهرابعا: 

 فيكون صىل اهللا عليه وسلم فاعال للطاعة ومبيّنا للرشيعة.

 :أفعاله صىل اهللا عليه وسلم عىل عدة أنحاء هيخامسا: 

 له وألمته. ةمباح هكالقيام والقعود والنوم واألكل فهذ أفعاله اجلبليّة -١

فهل فعله بمقتىض اجلبلة لكون الركوب هو األيرس أو إنام فعله لكونه مطلوبا كحجه راكبا  ما تردد بني اجلبلة والرشع -٢

 رشعا؟ فهذا حيمل عىل الندب. وقيل: عىل اإلباحة.

واجب يف حقنا وإن  فهو يأخذ حكم املبنيّ فإن كان بيانا للواجب كالصلوات اخلمس فهو ما وقع بيانا لنص رشعي -٣

 وف كان مندوبا يف حقنا.كان بيانا للمندوب كصالة الكسوف واخلس

 كزيادته يف النكاح عىل أربع فهذا ال يقتد به الختصاصه به. ما كان خاصا به -٤

  من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله.  صفته تما فعله من غري ما سبق وعلم -٥

 : لإلباحة.ب يف حقه وحقنا ألنه األحوط، وقيل: هو للندب، وقيلوفقيل: هو للوج ما فعله وجهلت صفته -٦

 :منهاالفعل بعدة طرق  تعلم صفةسادسا: 

 أنه واجب أو مندوب أو مباح. الفعلصفة التنصيص عىل  -أ

 ، كأن يقول: هذا الفعل كالفعل الفالين. وقد علم أنه مباح مثال.بني الفعل وبني فعل آخر معلوم الصفة أن يسو -ب

 ، فيكون حكمه حكم ذلك النص.باحةأن يقع الفعل بيانا لنص دال عىل وجوب أو ندب أو إ -ج

 :تعلم صفة الوجوب بخصوصها بعدة طرق منهاسابعا: 

 ال يؤتى هبام إال يف املكتوبة دون غريها كالعيد واالستسقاء.فإنه  واإلقامة ، كاألذانالعالمة الدالة عىل الوجوب -أ

 خلتان.امة احلد واه دل عىل أنه واجب كإقفلام فعل كونه يف األصل ممنوعا من فعله إليذائه -ب



٢٠٧ 
 

عىل  يوجد دليلمن صالة وصوم وذكر وغريها وال  قصد القربةلتعلم صفة الندب بخصوصها إن فعل فعال ثامنا: 

 فإنه يكون مندوبا ألن األصل عدم الوجوب. ، الوجوبخصوص 

 



٢٠٨ 
 

 ( شرح النص )
 

 الثاني في السنةِ  الكتابُ 
 

. األنبياءُ مع هُ : أَقوالُ النبيِّ وأَفعالُ رُّ نبيُّ وهيَ قِ ا؛ فال يُ هُ ولو غريَ صومونَ حتى عن صغريةٍ سهوً ، فسكوتُ ا عىل باطلٍ نا أحدً

دِّ  َ رتَ يًا أَو مُ بِلِّ ، وفعلُهُ غريُ مكروهٍ، وما كانَ جِ هِ يف األصحِّ لِ ولغريِ ا دليلُ اجلوازِ للفاعِ ٍ عىل الفعلِ مطلقً ا أَو بيانًا أَو مستبْرشِ دً

، وما  حٌ ا بهِ فواضِ صً َصَّ هِ بيانا أَو خمُ ، وتُعلَمُ بنصٍّ وتسويةٍ بمعلومِ اجلهةِ ووقوعِ ثْلُهُ يف األصحِّ تُهُ مِ تُهُ فأُمَّ فَ تْ صِ لِمَ واهُ إنْ عُ سِ

ُ امتثاالً لِدالٍّ عىل وجوبٍ أَو ندبٍ أَو إباحةٍ  هُ  صُّ الوجوبَ ، وخيَ هُ كالصالةِ بأذانٍ وكونُ ،  أَمارتُ ا لوْ مل جيبْ كاحلدِّ ممنوعً

بَ  لَتْ فللوجوبِ يف األصحِّ  والنَّدْ هِ ، وإن جُ ةِ بَ رْ دُ قصدِ القُ َرَّ  .جمُ

...................................................................................................................... 

: أَقوالُ  ( ل:فقا الثاين الدليل يف رشع الكتاب وهو الترشيع أدلة من األول الدليل من فرغ ملا الكتابُ الثاين يف السنةِ وهيَ

هُ  صىل اهللا عليه وسلّم ( )النبيِّ  ) ومنها تقريره ألنه كف عن اإلنكار والكف فعل كام مر، وتقدمت مباحث األقوال وأَفعالُ

وقف حجية ولت ،وغريها، والكالم هنا يف غري ذلك والعام واخلاص الكتاب، من األمر والنهيوك فيها السنة رتالتي تش

 ال:فق وإال فأصل هذا املبحث هو كتب العقائد ،هبا مع عصمة سائر األنبياء زيادة للفائدة بدأواالسنة عىل عصمة النبي 

ا  ) عليهم الصالة والسالم (األنبياءُ ( ) فال يصدر عنهم ذنب ال كبرية وال صغرية ال معصومونَ حتى عن صغريةٍ سهوً

ثر عىل جواز صدور الصغرية عنهم إال الدالة عىل اخلسة كرسقة لقمة والتطفيف بتمرة، واألك، هكذا قال! عمدا وال سهوا

رُّ نبيُّ ه من األنبياء ( ، وإذا تقرر أن نبينا معصوم كغريويوفقون للتوبة واإلنابة وينبهون عليها لو صدرت قِ ) حممد نا فال يُ

ا عىل باطلٍ  صىل اهللا عليه وسلّم ( هُ ولو  أحدً ٍ (  ل سكوته) كان حافسكوتُ  ) اإلنكارعىل  ) أي غري مرسور ( غريَ مستبْرشِ

ا  ( عىل أي سواء صدر من مسلم أو من غريه، وممن إذا أنكر عليه يغريه ويدفعه إنكاره عليه عىل تكرار ذلك ) الفعلِ مطلقً

الكافر بناء عىل أنه غري إال  :إال فعل من يغريه اإلنكار بناء عىل سقوط اإلنكار عليه، وقيل :وقيلالفعل عنادا أو ال، 

لِ  مكلف بالفروع ( هِ  ألن سكوته صىل اهللا عليه وسلّم عىل الفعل تقرير له ( ؛) بمعنى اإلذن له فيهدليلُ اجلوازِ للفاعِ ولغريِ

. قلنا هو كاخلطاب لفظي ألن السكوت ليس بخطاب ،ال :) وقيليف األصحِّ  هُ  فيعم ( أي يف قوته حتى يعمّ ) صىل وفعلُ

) باملعنى الشامل للمحرم وخلالف األوىل لعصمته، ولقلة وقوع املكروه وخالف األوىل من  غريُ مكروهٍ  عليه وسلّم (اهللا 

يف  ، ألنه ليس مكروها حينئذ، بل واجبكرشبه قائام وال ينافيه وقوع املكروه بيانا جلوازه ،من أمته فكيف يقع منه يالتق

يًا  ( يه وسلمصىل اهللا عل ) من أفعالهوما كانَ  ( حقه بِلِّ ) أي واقعا بجهة جبلة البرش أي خلقتهم كقيامه وقعوده وأكله جِ

ا  ورشبه ( دً دِّ َ رتَ ا  ( يف الصالة ) بني اجلبيل والرشعي كحجه راكبا وجلسته لالسرتاحةأَو مُ السارق من  ه) كقطعأَو بيانً

ا بهِ  الكوع بيانا ملحل القطع يف آية الرسقة ( صً َصَّ حٌ  ادته يف النكاح عىل أربع نسوة () كزيأَو خمُ ن الرابع حكمه وهو أ )فواضِ

دليل يف حقنا، ألنه صىل اهللا عليه وسلّم بعث لبيان  الرابع من الثالثة األول وأن غريخماطبني به، لسنا وهو املخصص به 
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ويندب أو جيب  ،يباح :، وقيلعيوهو ما تردد بني اجلبيل والرش ، ويندب يف الثاينوهو اجلبيل الرشعيات فيباح لنا يف األول

واهُ  ( وهو ما فعله بيانا  يف الثالثأو يباح بحسب املبنيَّ  تُهُ  ( من األقسام األربعة) أي سو ما ذكر وما سِ فَ تْ صِ لِمَ ) إنْ عُ

هُ  من وجوب أو ندب أو إباحة ( ثْلُ تُهُ مِ  :عبادة فقط، وقيلمثله يف ال :ال. وقيل ) عبادة كان أو يف األصحِّ  ) يف ذلك (فأُمَّ

) عليها بنصٍّ  ) صفة فعله ( وتُعلَمُ  ( بعد قليل سيأيتالذي مجهول الصفة يكون كبل  يف عبادة أو غريها مطلقا ليس مثله

 ( حكمه من قبل قد علمكان ) كقوله هذا الفعل مساوٍ لكذا يف حكمه ووتسويةٍ بمعلومِ اجلهةِ  ( هذا واجب مثال :كقوله

هِ بيانا أَو  ،أو ندبا أو إباحة جوباو حكم املبني أو املمتثل ) فيكون حكمهامتثاالً لِدالٍّ عىل وجوبٍ أَو ندبٍ أَو إباحةٍ  ووقوعِ

جياب الطواف لتعلم صفته فنعلم إلتعلم صفته كأن يطوف بعد  يتعلم صفة املأمور به فيفعله النب ن الأ :صورة البيانو

به المتثال األمر  لكن يأيتصفته  به معلوما ن يكون املأمورأ :االمتثالصورة ، ووجوب هذا الطواف لكونه بيانا للواجب

ُ  (دق فيعلم وجوب فعله حينئذ من وقوعه امتثاال لألمر بالتصدق تصدق بدرهم امتثاال إلجياب التص به كام لو صُّ وخيَ

هُ كالصالةِ بأذانٍ أَمار ( من الندب واإلباحة عن غريهأي يميزه )  الوجوبَ  ت باستقراء الرشيعة أن ما يؤذن هلا ) ألنه ثبتُ

هُ  واجبة بخالف غريها، كصالة العيد واخلسوف ( ا ) أي الفعل ( وكونُ فإهنام يف ) واخلتان لوْ مل جيبْ كاحلدِّ  ) منه ( ممنوعً

بَ  ) خيص (و  ( األصل ممنوعان ملا فيهام من األذية دُ  ( من الوجوب واإلباحة عن غريهأي يميزه )  النَّدْ َرَّ ةِ  جمُ بَ رْ ) قصدِ القُ

صالة وصوم وقراءة ونحوها من وذلك ك، وال دليل عىل الوجوب القربة قصد بذلك الفعلأنه بأن تدل قرينة عىل 

لَتْ  التطوعات ( هِ للندب ألنه  :) يف حقه وحقنا، ألنه األحوط، وقيلفللوجوبِ يف األصحِّ  ( أي حكمه ) صفتهوإن جُ

  .وقيل بالوقف لتعارض األدلة  ة ألن األصل عدم الطلب،لإلباح :املتحقق بعد الطلب، وقيل
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 السنة -والخمسون سادسالدرس ال
 

 فعل والقولتعارض ال
 

 منها: كثرية إذا تعارض قول النبي صىل اهللا عليه وسلم وفعله فلهذه احلالة صور

وكان مقتىض ذلك القول خمتصا  -بأن يطلب فعله متكررا وليس ملرة واحدة -أن يدل دليل عىل تكرر مقتىض القولأوال: 

 . فعل فعال خمالفا لهوبه صىل اهللا عليه وسلم، 

. ثم   ني. أفطر يف سنة من السنمثل أن يقول: صوم عاشوراء واجب عيلّ كلَّ سنةٍ

ل فيتوقف عن ترجيح أحدمها حتى يتبني الت، فإن علم املتقدم واملتأخر، فاملتأخر ناسخ للمتقدم منهام هِ  ريخ. اوإن جُ

، وأما فعله فإن دل دليل عىل تأسينا به عملنا به، وإن مل يدل خمتص به مقتىض القول معارضة حينئذ يف حق األمة ألن وال

 فاألمر واضح أن القول والفعل ال يتناوالن األمة.

 . أن يكون مقتىض القول خمتصا باألمة وفعل فعال خمالفا لهثانيا: 

ل سنة، وأفطر يف سنة من السنني، فال تعارض يف حقه صىل اهللا عليه وسلم عاشوراء يف ك وممثل أن يقول: جيب عليكم ص

 ألنه ليس خماطبا هبذا القول.

فإن دلّ دليل عىل التأيس بفعله فهنا يتعارض القول والفعل يف حقنا فإن علمنا املتقدم واملتأخر فاملتأخر ناسخ  أما يف حقنا

 ح ألنه أقو داللة عىل احلكم من الفعل املجرد. للمتقدم منهام، وإن جهلنا نعمل بالقول عىل األص

  وإن مل يدل دليل عىل التأيس بفعله فال تعارض حينئذ فنعمل بمقتىض القول.

 .شامال للنبي صىل اهللا عليه وسلم ولألمة وفعل فعال خمالفا له أن يكون مقتىض القول ثالثا:

 فطر يف سنة من السنني.مثل أن يقول: جيب عيلّ وعليكم صوم عاشوراء يف كل سنة، وأ

 فإن علمنا املتقدم واملتأخر فاملتأخر ناسخ للمتقدم منهام، يف حقه ويف حقنا. 

 وإن جهلنا نعمل بالقول يف حقنا، ونتوقف يف حقه عليه الصالة والسالم.

 عىل التأيس بفعله فإن مل يدل دليل عىل التأيس به فال تعارض فنعمل بالقول.دليل  دلّ  هذا إنْ 

كام لو قال: جيب عىل كل مسلم صوم عاشوراء يف كل  ستثنى حالة إذا كان شمول القول له ليس نصا بل ظاهراولكن ت

 وأفطر يف سنة من السنني. -فهنا ظاهر احلكم شموله له ولكن ليس نصا كام يف احلالة األوىل -سنة

 ر أو جهل التأريخ، فيكون الفعل خمتصا به، تقدم أو تأخفالفعل يف هذه احلالة خمصص للقول يف حقه عليه الصالة والسالم

ه لألمةالقولعموم أي أنه غري داخل يف   .فنعمل به . ويكون القول هو املوجّ
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 ( شرح النص )
 

خٌ  رُ ناسِ قتضاهُ فإنِ اختصَّ بهِ فاملتأَخِّ رِ مُ رُّ  وال يف األصحِّ  فالوقفُ  لَ هِ جُ  فإنْ  ،وإذا تعارضَ الفعلُ والقولُ ودلَّ دليلٌ عىل تكَ

 يف األصحِّ  بالقولِ  لَ مِ عُ  لَ هِ جُ  فإنْ  ،يناعىل تأسِّ  دليلٌ  دلَّ  إنْ  خٌ ناسِ  رُ وفينا املتأخِّ  ،فيهِ  ضَ بنا فال تعارُ  اختصَّ  وإنِ  ،ضَ تعارُ 

َ  فالفعلُ  ا فيهِ ظاهرً  العامُ  يكونَ  إال أنْ  هام كام مرَّ فحكمُ  هُ مَّ نا وعَ مَّ عَ  وإنْ    .صٌ صِّ خمُ

...................................................................................................................... 

ودلَّ دليلٌ ) أي ختالفا بتخالف مقتضيهام بأن يدل الفعل عىل أمر ويدل القول عىل خالفه ( وإذا تعارضَ الفعلُ والقولُ ( 

قتضاهُ  رِ مُ رُّ جيب عيلّ صوم عاشوراء يف كل  :) صىل اهللا عليه وسلّم كأن قالبهِ  لقول () افإنِ اختصَّ  ) أي القول (عىل تكَ

رُ  ( من السننيسنة، وأفطر يف سنة  خٌ  ن علم (إالقول  وأ) من الفعل فاملتأَخِّ لَ  ) للمتقدم منهام يف حقه (ناسِ هِ ) فإنْ جُ

) يف األصحِّ  إىل تبني التاريخ ( ليه وسلمصىل اهللا ع ) عن ترجيح أحدمها عىل اآلخر يف حقهفالوقفُ  ( املتأخر منهام

ضَ وال يرجح الفعل ( :يرجح القول، وقيل :الستوائهام يف احتامل تقدم كل منهام عىل اآلخر، وقيل ) يف حقنا حيث تعارُ

 ( رض أصالفال يتوهم التعا، وإن مل يدل دليل عىل تأسينا به يف الفعل دل دليل عىل تأسينا به يف الفعل لعدم تناول القول لنا

ضَ فيهِ  (يف كل سنة، وأفطر يف سنة من السنني جيب عليكم صوم عاشوراء  :) كأن قال بنا ) القول (وإنِ اختصَّ  ) فال تعارُ

رُ  ) أي يف حقنا (وفينا  أي يف حقه صىل اهللا عليه وسلّم بني الفعل والقول لعدم تناوله له ( خٌ  ) منهام بأن علم (املتأخِّ ) ناسِ

ينا للمتقدم ( لَ  ) به يف الفعل ( إنْ دلَّ دليلٌ عىل تأسِّ هِ لَ بالقولِ يف األصحِّ  ) املتأخر (فإنْ جُ مِ  :بالفعل، وقيل :) وقيلعُ

ألنا متعبدون فيام يتعلق بنا بالعلم  بالوقف، فإن قيل: مل صححتم هنا العمل بالقول وفيام سبق صححتم الوقف ؟ قلنا:

 إذ ال رضورة إىل الرتجيح فيه صىل اهللا عليه وسلم؛ بخالف ما يتعلق به نا العمل،فالوقف لن يعني ل بحكمه لنعمل به

فإن مل يدل دليل عىل تأسينا به يف الفعل فال تعارض يف حقنا لعدم ثبوت حكم  ،مسألة عملية بحتةحينئذ فنتوقف إذْ هي 

هُ  الفعل يف حقنا ( مَّ نا وعَ مَّ  يف كل سنة، وأفطر يف سنة من السننيصوم عاشوراء جيب عيلّ وعليكم  :) القول كأن قالوإنْ عَ

هام  ( علم ناسخ للمتقدم يف حقه، وكذا يف حقنا إن دلّ دليل  أن املتأخر منهام إن نْ ) مِ كام مرَّ  ) أي الفعل والقول (فحكمُ

 إال م القول (يتقد عىل تأسينا به يف الفعل، وإال فال تعارض يف حقنا، وإن جهل املتأخر فاألصح يف حقه الوقف، ويف حقنا

يف كل جيب عىل كل مكلف صوم عاشوراء  :) صىل اهللا عليه وسلّم ال نصا، كأن قال ا فيهِ ظاهرً  العامُّ  ) القول ( يكونَ  أنْ 

صٌ  ( سنة وأفطر يف سنة من السنني َصِّ أو  القول تقدم علفيختص الفعل به صىل اهللا عليه وسلم ) للقول يف حقه فالفعلُ خمُ

 . وال نسخ ألن التخصيص أهون منه ملا فيه من إعامل الدليلني بخالف النسخ ،جهل ذلك تأخر عنه أو
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 السنة -والخمسون سابعالدرس ال
 

 األخبار
 

 .اللفظ املركب إما مهمل وإما مستعملأوال: 

سكران، كاملركب الذي يصدق عليه لفظ اهلذيان كالذي يصدر من ال. وهو موجود وذلك ما ال يكون له معنىواملهمل: 

 ولكنه ليس موضوعا ملعنى وهذا معلوم من كونه مهمال.

، فقولك: قامَ زيدٌ كالم موضوع كام أن لفظتي زيد موضوع عىل القول املختار -أي املركب الذي له معنى -واملستعمل

 .عدة كليةتعيني اللفظ ال بخصوصه للمعنى بل يف ضمن قاوقام موضوعتان اتفاقا، وهذا ما يسمى بالوضع النوعي وهو: 

هيئة اجلملة الفعلية لكل من يصدر منه فعل فتنطبق هذه القاعدة عىل قام زيد وجاء عمرو وضعت بأن يقال: إن العرب 

خرب فتنطبق هذه القاعدة عىل زيدٌ قائمٌ وعمروٌ جالسٌ  هونحومها، كام أهنا وضعت هيئة اجلملة االسمية لكل اسم أسند إلي

  ونحومها.

. كوضع للمعنىتعيني اللفظ بخصوصه وهو املسمى بالوضع الشخيص وهو:  ردات دون املركباتوقيل: إن الوضع للمف

 قام وزيد وسامء وأرض وماء ونحوها ملعانيها.

ا لذاتهالكالم: ثانيا:  ا مقصودً ا مفيدً ن اسنادً : واحد اثنان ثالثة،  ك. فخرج ما مل يتضمن اسنادا مثل قوللفظ تضمّ عند العدّ

، فجملة قام أبوه وإن سنادا مفيدا لكنه غري مقصود لذاته كصلة املوصول نحو: جاءَ الذي قامَ أبوهكام خرج ما تضمن ا

 تضمنت اسنادا لكنه غري مقصودا لذاته بل لغرض توضيح معنى االسم املوصول.

 .معنى قائم يف النفس يعرب عنه باللفظوأما الكالم النفيس فهو: 

ستعمل حقيقة يف لغة العرب يف اللفظي والنفيس، وقيل: هو حقيقة يف النفيس وقد اختلف الناس يف الكالم فقيل: هو ي

جماز يف اللفظي عىل اعتبار أن الكالم يف الفؤاد وإنام جعل القول عليه دليال، وقيل: هو حقيقة يف اللفظي جماز يف النفيس 

 الصحيح. . وهذا هونفيس كالميف  :وال يستعمل يف النفيس إال مقيدا كأن يقال فمتى أطلق الكالم انرصف للفظي

 ثم ال خيفى أن بحث األصويل إنام هو عن الكالم اللفظي الذي يستنبط منه األحكام.

 :هنالك طريقتان للعلامء يف تعريف اخلرب واإلنشاء وما يتفرع عنهام ومهاثالثا: 

 م ينقسم إىل خرب وإنشاء.وحاصلها أن الكال وهي املشهورة الطريقة الثنائية وهي التي عليها علامء البالغة -١

 . توضيحه:كالم ال حيصل به مدلوله يف اخلارج، واخلرب: كالم حيصل به مدلوله يف اخلارجفاإلنشاء هو: 

بل أنت تطلب منه القيام، وطلب القيام الذي هو مدلول كالمك حصل بقولك إذا قلت لزيد: قمْ فإنك ال خترب عن يشء 

وله أقسام  النوع من الكالم ال حيتمل الصدق والكذب ألنك ال حتكي عن واقع.تلك اجلملة ( قمْ ) وهلذا يكون هذا 
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، فمدلول كالمك هو قيام زيد وهو مل حيصل بلفظك بل والرتجي عديدة كاالستفهام واألمر والنهي ، وإذا قلت: قامَ زيدٌ

 بقه. أنت حتكي عن حالة واقعية ولذلك حيتمل كالمك الصدق إن طابق الواقع والكذب إن مل يطا

 الثالثية وهي التي عليها اإلمام الرازي ومن تبعه وحاصلها أن الكالم ينقسم إىل طلب وإنشاء وخرب. الطريقة -٢

فالكالم إما أن يدل عىل الطلب كاالستفهام واألمر والنهي وإما أن ال يدل عىل الطلب وهو إما أن ال حيتمل الصدق 

 أن حيتمل الصدق والكذب وهو اخلرب.م وهو اإلنشاء، وإما سَ والكذب كالرتجي والقَ 

، أي ال يوجد خرب ال صادق وال كاذب. هذا هو القول اخلرب ال خيرج عن أن يكون صادقا أو كاذبا فال واسطة بينهامرابعا: 

  الراجح الذي عليه أكثر العلامء.

ما كان غري مطابق  :، والكاذبتكلمالصادق ما كان مطابقا للواقع ومطابقا العتقاد املفقيل:  وقيل: بوجود الواسطة بينهام

. وعىل هذا فاألمر يتبع االعتقاد فإذا طابق اخلرب الواقع ومل يعتقد املخرب مطابقته يكون للواقع وغري مطابق العتقاد املتكلم

 واسطة.
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 ( شرح النص )
 

 بارِ خْ في األَ  الكالمُ 
 لفظٌ  :اللساينُّ  والكالمُ  .موضوعٌ  هُ أنَّ  واملختارُ  لٌ و مستعمَ أَ  ،يف األصحِّ  موجودٌ  ا وهوَ موضوعً  وليسَ  لٌ مَ هْ ا مُ إمَّ  املركبُ 

ُّ  ،هِ ا لذاتِ ا مقصودً ا مفيدً سنادً إ نَ تضمَّ  ُ عَ يُ  يف النفسِ  معنىً  والنفساينِ  واألصويلُّ  ،كٌ مشرتَ  هُ عندنا أنَّ  واألصحُّ  ،باللساينِّ  عنهُ  ربَّ

ن ولو مِ  أو هنيٌ  عنها أمرٌ  الكفِّ  ها أو حتصيلِ وحتصيلِ  استفهامٌ  ملاهيةِ ا ذكرِ  ا فطلبُ طلبً  بالوضعِ  أفادَ  فإنْ  ،فيهِ  إنام يتكلمُ 

يف  هُ مدلولُ  بهِ  ما حيصلُ  :اإلنشاءُ  يقالُ  وقدْ  ،هام خربٌ لُ وحمتمِ  ،وإنشاءٌ  ا تنبيهٌ ا وكذبً صدقً  وإال فام ال حيتملُ  ،لٍ وسائِ  سٍ مِ ملتَ 

ْ  ،هُ الفُ خِ  واخلربُ  ،اخلارجِ    .يف األصحِّ  طةَ و ال فال واسِ أَ  للخارجِ  ا مطابقٌ إمَّ  هُ ألنَّ  كذبِ وال عن الصدقِ  لهُ  رجَ وال خمَ

..................................................................................................................... 

بارِ (  لٌ إمَّ  ) من اللفظ (املركبُ  فتح اهلمزة مجع خرب () ب الكالمُ يف األَخْ مَ هْ ا  ) بأن ال يكون له معنى (ا مُ ) وليسَ موضوعً

) كمدلول لفظ اهلذيان فإنه لفظ مركب مهمل كرضب من اهلوس أو غريه مما ال يقصد به وهوَ موجودٌ يف األصحِّ  اتفاقا (

. فمرجع خالفه إىل أن قائال: إن الرتكيب إنام يصار إليه لإلفادة، فحيث انتفت انتفى الداللة عىل يشء، ونفاه اإلمام الرازي

لٌ مثل ما ذكر من لفظ اهلذيان ال يسمى مركبا (  ) أي بالوضع واملختارُ أنَّهُ موضوعٌ ) بأن يكون له معنى (  أَو مستعمَ

ا لذاتِهِ  ( فقط النوعي، وقيل: ال واملوضوع هو مفردات الكالم ا مقصودً ا مفيدً نَ إسنادً : لفظٌ تضمَّ  ) فخرجوالكالمُ اللساينُّ

كالنار حارة غري املفيد ، وباملفيد املفرد كزيد، وخرج بتضمن إسنادا اخلط والرمز والعقد واإلشارة والنصب لفظ:بال

املقصود غري املقصود كالصادر من نائم، وباملقصود ، وعىل قول ابن مالك لعدم الفائدة اجلديدة تكلم رجل ورجل يتكلمو

مع ما معه مقصودة  قام أبوه، فإهنا مفيدة بالضم إىل االسم املوصول ياملقصود لغريه كصلة املوصول نحو جاء الذلذاته 

ُّ معنىً يف النفسِ  ) الكالم ( و إليضاح معناه ( ُ عنهُ باللساينِّ  م هبا (ئ) أي قاالنفساينِ ربَّ عَ كلفظ جاء زيدٌ أي ما صدقاته ) يُ

هُ  د كثري من األشاعرة () أي عنواألصحُّ عندنا  (يعرب به عام قام يف النفس من معنى اجلملة  كٌ  ) أي الكالم ( أنَّ ) بني مشرتَ

 إنه حقيقة يف النفساين :اللساين والنفساين، ألن األصل يف اإلطالق احلقيقة. قال اإلمام الرازي وعليه املحققون منا. وقيل

) أي واألصويلُّ إنام يتكلمُ فيهِ ( جماز يف اللساين، واختاره األصل. وقيل: إنه حقيقة يف اللفظي جماز يف النفيس وهو املختار 

) أي طلبًا فطلبُ ذكرِ املاهيةِ  بالوضعِ  ) أي ما صدق اللساين (فإنْ أفادَ  يف اللساين ألن بحثه فيه ال يف املعنى النفيس (

لِ الكفِّ حتصيلِها أو حتصي ) طلب ( و ( ؟ ن ذا أزيد أم عمروومَ  ؟ ما هذا :) نحواستفهامٌ  فاللفظ املفيد لطلب ذكرها (

سٍ  حتصيل ذلك (طلب ) كان  ولو ( وال تقمْ  قمْ  :) نحو أمرٌ أو هنيٌ  ) أي اللفظ املفيد لذلك (عنها  ن ملتَمِ ) أي مساوٍ  مِ

فإن اللفظ املفيد لذلك منهام يسمى أمرا وهنيا،  نحو: اغفر يل ) أي دون املطلوب منه رتبةوسائِلٍ  طلوب منه رتبة (للم

ن.. فإنه يؤتى بلو هنا وإىل اخلالف أش ،األول التامسا، ومن الثاين سؤاال ودعاءال بل يسمى من  :وقيل ار بقوله ولو مِ

) أي  وإنشاءٌ  تنبيهٌ  ) يف مدلوله ( اا وكذبً صدقً  ) منه ( لُ فام ال حيتمِ  ) أي وإن مل يفد بالوضع طلبا ( وإال ( لإلشارة إىل خالف

أم مل يفد طلبا  ،لعلّ اهللا يعفو عنيو ،ليت الشباب يعود :مني والرتجي نحويسمى بكل منهام سواء أفاد طلبا بالالزم كالت
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لُهام  أنت طالق (: نحو ) وقد يقطع بصدقه أو كذبه ألمور خارجة عنه خربٌ  ) أي الصدق والكذب من حيث هو (وحمتمِ

هُ يف اخلارجِ  أي كالم ()  مااإلنشاءُ  هو للبيانيني (و) وقدْ يقالُ  ( كخرب اهللا ورسوله صىل اهللا وعليه وسلم )  حيصلُ بهِ مدلولُ

ال بغريه، فاإلنشاء هبذا  الكالموال تقم، فإن مدلوهلا من إيقاع الطالق وطلب القيام وعدمه حيصل ب وقمْ  ،كأنت طالق

فإنه بخالفه باملعنى األول من االستفهام واألمر والنهي  املعنى أعم منه باملعنى األول لشموله الطلب بأقسامه السابقة

هُ  قسيم للطلب وللخرب فال يشمل االستفهام واألمر والنهي ( الفُ ) أي ما حيصل بغريه مدلوله يف اخلارج بأن واخلربُ خِ

قام زيد فإن مدلوله أي مضمونه من قيام زيد حيصل بغريه، وهو حمتمل ألن يكون  :يكون له خارج صدق أو كذب نحو

ْرجَ لهُ  فيكون هو كذبا (واقعا يف اخلارج فيكون هو صدقا وغري واقع  عن الصدقِ  ) أي للخرب من حيث مضمونه (وال خمَ

ا مطابقٌ  هُ إمَّ وجود الواسطة. ) وقيل ب يف األصحِّ  ) بينهام ( فال واسطةَ  ) فالكذب (أَو ال  فالصدق (  ) للخارجِ والكذبِ ألنَّ

أو مل  ،خلارج مع اعتقاد املخرب املطابقة فصدقاخلرب إن طابق ا :منها قول عمرو بن بحر اجلاحظ :ويف القول هبا أقوال

طابقة يف املطابق بأن يعتقد عدم أن ينتفي اعتقاده امل :يطابقه مع اعتقاد عدمها فكذب، وما سوامها واسطة بينهام وهو أربعة

، شيئا أو مل يعتقد املطابقة أو مل يعتقد شيئا، وأن ينتفي اعتقاده عدمها يف غري املطابق بأن يعتقد املطابقة، ، فلو قال: زيدٌ قائمٌ

وكان قائام واعتقد املخرب ذلك فهذا صدق، وإن كان واقعا غري قائم واعتقد املخرب عدم قيامه فهذا كذب، وإن كان قائام 

بالفعل ولكن اعتقد املخرب عدم قيامه أو مل يعتقد شيئا كأن كان شاكا فواسطة، وكذا إن كان غري قائم بالفعل ولكن اعتقد 

قد شيئا فواسطة أيضا، فظهر أن للكالم ست حاالت اثنتان منها صدق أو كذب وأربعة منها واسطة قيامه أو مل يعت املخرب

 عىل قول اجلاحظ.
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 السنة -ثامن والخمسونالدرس ال
 

 مدلول اخلرب
 

، فاملوضوع هو زيد واملحمول هو قائم والنسبة هي ثبوت القياأوال:  ا احلكم فهو اإلذعان ، وأمم لزيدإذا قيل: زيدٌ قائمٌ

 واجلزم بثبوت النسبة أي اإلذعان بثبوت القيام لزيد يف الواقع.

 .هو ثبوت القيام لزيد يف الواقع أو هو احلكم بثبوت القيام له يف الواقع ؟ قوالنفإذا علم هذا فهل ما يفيده اخلرب 

 فقيل: إن ما يفيده اخلرب هو ثبوت القيام له يف الواقع. 

 احلكم بثبوت القيام له يف الواقع.فيده اخلرب هو قيل: إن ما يو

عىل قدميه يف  اوضعت العرب لفظ اخلرب ليدل عىل ثبوت الفعل يف الواقع أي ليحكي عن كون زيد واقففعىل القول األول 

 وضعت العرب لفظ اخلرب ليدل عىل حكم املتكلم بثبوت الفعل يف الواقع. ثايناملثال، وعىل القول ال

ألنه يفرتض به أن يكشف  دليال عىل الصدق دائامجيعل اخلرب موضوعا إلفادة ما يف اخلارج فلذا يكون  لوفالقول األ

جيعل اخلرب موضوعا إلفادة ما يف الذهن وهو حكم النفس بثبوت ما يف اخلارج فإن طابق ثاين ، والقول الالواقع بام هو

احلالة النفسية للمتكلم وأنه جازم بالوقوع أما كون زيد يف هو حيكي عن ف احلكم ما يف اخلارج فهو صادق وإال فهو كاذب

 الواقع قائام أو غري قائم فاخلرب مل يوضع لذلك.

 .مورد الصدق والكذب هو النسبة التي تضمنها اخلرب فقط ال القيود التي يقيد هبا املسند إليه ثانيا:

 ثبوت القيام لزيد.فإذا قيل: زيدٌ قائمٌ فالصدق والكذب يردان عىل النسبة التي هو 

فالصدق والكذب منصب عىل ثبوت القيام لزيد فإذا كان قائام يف الواقع فهو صادق وإال  ،و قائمٌ وإذا قيل: زيدُ بن عمرٍ 

اخلرب ال عالقة له  فهو كاذب، فإذا كان زيد يف الواقع هو ليس ابن عمرو مثال ولكنه قائم فهذا اخلرب صادق ألن صدق

 القيد قصد به تعريف زيد وتعيينه. ، وذلكبالقيود الفرعية

بمثل: ( زيد بن عمرو أوكل فالنا ) هي شهادة بالوكالة فقط، دون  ةوهلذا قال اإلمام مالك وبعض الشافعية إن الشهاد

 بنوة زيد لعمرو.

 واملذهب عند الشافعية أن ذلك شهادة بالوكالة أصالة وبنوة زيد لعمرو ضمنا.

فإذا  وهي النسبة التقييدية ونسبة مقصودة بالتبع وهي النسبة اإلسنادية ة مقصودة بالذات: نسبوالتحقيق أن هنالك نسبتني

، تبعية هي زيد هو ابنٌ لعمروقيل: ( زيد بن عمرو أوكل فالنا ) فالنسبة األصلية هي ثبوت الوكالة لزيد، والنسبة ال

 .تكلم غري جازم بالقيود والنسبة الفرعيةني أن املولكن هذا ال يع ،والصدق والكذب إنام يرد عىل النسبة املقصودة بالذات
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يؤخذ من  ، وخرب ثانموضوع له اخلرب باملطابقة خرب أصيل مساق له الكالم وهو مورد الصدق والكذب :فيوجد إخباران

اإلخبار  ، وكونه ال يرد عليه ال يعني إطالقا عدم صحة الكذب ال يرد عليه وأوالصدق  ،يدل عليه اخلرب بااللتزام  القيود

  تلك القيود وهذا هو وجه مذهب الشافعية.ب

م األصوليون اخلرب إىل  ثالثا: وبام أن اخلرب حيتمل الصدق والكذب لذاته، وقد يقطع بصدقه أو كذبه لقرينة خارجية، قسّ

 .مقطوع بكذبه، ومقطوع بصدقه، ومظنون صدقهثالثة أقسام: 

 : وللقطع بكذب اخلرب طرق متعددة منها

 نحو: النقيضان جيتمعان أو يرتفعان. املعلوم خالفه بالرضورة اخلرب -١

العامل قديم، فإنا قطعنا عن طريق االستدالل بأن العامل  كقول بعض الفالسفة: اخلرب املعلوم خالفه باالستدالل -٢

 حادث.  

ع عليه، أو أن ذلك اخلرب قد كل خرب نقل عن النبي صىل اهللا عليه وسلم وأوهم باطال ومل يقبل التأويل فإنه إما موضو -٣

 .نقص منه كلمة فأوهم الباطل

 مثال األول: ما روي أن اهللا خلق نفسه تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا.

ومثال الثاين: ما رواه الشيخان عن ابن عمر ريض اهللا عنهام أنه قال: صىل بنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم صالة العشاء 

أرأيتكم ليلتكم هذه فإن عىل رأس مائة سنة منها ال يبقى ممن هو اليوم عىل ظهر األرض قام فقال:  يف آخر حياته فلام سلّم

لَ الناس يف مقالته. أي غلطوا حيث مل يسمعوا لفظة اليوم فرووها بال لفظة اليوم وذلك يوهم أحد هَ . قال ابن عمر: فوَ

 اليوم قد نقص منها ما أوهم الباطل.الباطل وهو قيام القيامة بعد مائة سنة. فالرواية بال لفظة 

 رابعا: لوضع احلديث أسباب عديدة ليس هذا حمل تفصيلها ولكن نذكر منها:

ه. نسيان الراوي ملرويه -أ يُّ  فيذكر غريه ظانا أنه مروِ

 كوضع الزنادقة أحاديث باطلة تنفريا للناس عن اإلسالم أو تشكيكا فيه.التنفري  -ب

 انه إىل يشء غلطا فريويه الناس عنه.بأن يسبق لس غلط الراوي -ج

. ألن النبوة أمر خمالف للعادة، والعادة تقيض بكذب مدعيها بال خرب مدعي النبوة من غري معجزة أو تصديق نبي له -٤

دليل قاطع. والكالم يتصور قبل العلم بأن نبينا حممدا صىل اهللا عليه وسلم خاتم النبيني. أما بعد ذلك فال يصدق ولو أتى 

ام يشبه املعجزة ويقطع بكذب خربه، كام قطعنا بكذب مسيلمة الكذاب وغريه ومل نطالبهم باملعجزة، وكام يقطع املسلم ب

 بكذب غالم أمحد القادياين.

 كبعض األحاديث التي تشتهر عند بعض اجلهلة اليوم وال أثر هلا يف كتب السنة النبوية. ما ال أثر له يف كتب احلديث -٥

 ، والذي لو كان صحيحا لكان متواترا.ادا مع توفر الدواعي عىل نقلهخرب نقل آح -٦
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كشخص ينقل أنه قد أطلق الرصاص يوم اجلمعة عىل اخلطيب وهو خيطب فوق منربه يف املسجد اجلامع، فوقع ميتا، فإن 

ن صىل اجلمعة يف ذلك املسجد لغرابته وتوفر الدواعي عىل نقل ه فكونه مل ينقله إال هذا اخلرب لو كان صحيحا لنقله كل مَ

 رجل واحد مع هذه القرائن التي حفت به دليل عىل أنه كذب قطعا.
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 ( شرح النص )
 

 بنُ  زيدُ  قامَ  :يف زيدٍ  كقيامِ  ها فقطْ نَ التي تضمَّ  النسبةُ  والكذبِ  الصدقِ  دُ ورِ هبا، ومَ  ال احلكمُ  النسبةِ  ثبوتُ  اخلربِ  ومدلولُ 

 .أصالً  ا وبالتوكيلِ نً مْ ضِ  بِ سَ بالنَّ  حُ اجِ ، والرَّ فقطْ  بالتوكيلِ  ا شهادةٌ فالنً  فالنٍ  بنِ  فالنِ  بتوكيلِ  ه، فالشهادةُ ال بنوتِ  وعمرٍ 

مَ باطالً ومل يقبلْ تأويالً  . وكلُّ خربٍ أوهَ الفُهُ رضورةً أو استدالالً ا كاملعلومِ خِ بِهِ قطعً ا مقطوعٌ بكذِ : اخلربُ إمَّ فموضوعٌ  مسألةٌ

نهُ ما يزيلُ  ي الرسالةِ بال أَو نُقِصَ مِ عِ دَّ ها. أو يف األصحِّ كخربِ مُ هِ نسيانٌ أو تنفريٌ أو غلَطٌ أو غريُ . وسببُ وضعِ مَ الوهْ

. رُ الدواعي عىل نقلِهِ فَّ تَوَ ا فيام تَ لَ آحادً ، وما نُقِ بَ عنهُ وملْ يوجدْ عندَ أهلِهِ ، وخربٍ نُقِّ ادقِ  معجزةٍ وتصديقِ الصَّ

....................................................................................................................... 

، وهذا ما زيدٌ  قامَ  قولنا: ) يف اخلارج كقيام زيد يفثبوتُ النسبةِ  ( أي يف القضية املوجبة ) يف اإلثباتومدلولُ اخلربِ ( 

ويقاس  ،هو احلكم هبا ورجحه األصل وفاقا لإلمام الرازي :) وقيلا ال احلكمُ هب رجحه السعد التفتازاين وردّ ما عداه. (

دُ الصدقِ والكذبِ  ، فيقال مدلوله انتفاء النسبة ال احلكم به (أي القضية السالبة باخلرب يف اإلثبات اخلرب يف النفي ورِ ) يف ومَ

نَها فقطْ  اخلرب ( و ال بنوتِه كقيامِ زيدٍ يف: قا ) أي دون غريها ( النسبةُ التي تضمَّ ) لعمرو أيضا، فمورد الصدق مَ زيدُ بنُ عمرٍ

ته لعمرو فيه أيضا إذ مل يقصد به االخبار هبا فالشهادةُ ، وعليه ( والكذب يف اخلرب املذكور النسبة، وهي قيام زيد ال بنوّ

مرجوح لبعض أصحابنا  دناعن ) أي دون نسب املوكل كام هو قولٌ بتوكيلِ فالنِ بنِ فالنٍ فالنًا شهادةٌ بالتوكيلِ فقطْ 

حُ  ) لكن ( و وقال به اإلمام مالك ( الشافعية اجِ بِ  ) عندنا أهنا شهادة (الرَّ نًا ) للموكل (بالنَّسَ مْ ) وبالتوكيلِ أصالً  ضِ

، وهلذا استدل اإلمام الشافعي رمحه اهللا وغريه لتضمن ثبوت التوكيل املقصود لثبوت نسب املوكل لغيبته عن جملس احلكم

األئمة بقوله: وقالت امرأة فرعون .. اآلية عىل صحة أنكحة الكفار ألن اهللا جعلها امرأة له، فالقضية هي: امرأة  من

 .هي صدور القول من املرأة، والنسبة الفرعية أن تلك املرأة هي زوجة لفرعونفيه فرعون قالت، النسبة األصلية 

: اخلربُ  ( بِهِ إمَّ  ) بالنظر ألمور خارجة عنه (مسألةٌ ا  ) إما (ا مقطوعٌ بكذِ هُ  ) أي اتفاقا (قطعً الفُ ) رضورةً  ) إما (كاملعلومِ خِ

عنه صىل اهللا عليه نقل ) وكلُّ خربٍ ( العامل قديم  :) كقول الفلسفيأو استدالالً  النقيضان جيتمعان أو يرتفعان ( :نحو

مَ باطالً وسلّم ( ) أي مكذوب عليه موضوعٌ  ) ـهو إما (يقبلْ تأويالً فـ  ومل يف الوهم أي الذهن ( الباطل ) أي أوقعأوهَ

وقد دل العقل  سبحانه وهو حدوثه خلق نفسه فهو كذب إلهيامه باطال صىل اهللا عليه وسلّم لعصمته كام روي أنه تعاىل

نهُ  القاطع عىل أنه تعاىل منزه عن احلدوث ( مَ  ) من جهة راويه (أَو نُقِصَ مِ بالنقصان منه كام يف  ) احلاصلما يزيلُ الوهْ

: خرب الصحيحني عن ابن عمر قال صىل بنا النبي صىل اهللا عليه وسلّم صالة العشاء يف آخر حياته، فلام سلم قام فقال

ل الناس يف فوهَ  :أرأيتكم ليلتكم هذه عىل رأس مائة سنة منها ال يبقى ممن هو اليوم عىل ظهر األرض أحد. قال ابن عمر

خرب مسلم عن أيب  إثبات لفظة اليوم يف هذا اخلرب فهم املراد منها حيث مل يسمعوا لفظة اليوم، ويوافق أي غلطوا يف .مقالته

هِ  احرتز به عن املالئكة ( ولودةسعيد ال تأيت مائة سنة وعىل األرض نفس منفوسة اليوم. وقوله منفوسة أي م وسببُ وضعِ

) كوضع الزنادقة أخبارا ختالف العقول تنفريا أو تنفريٌ  ظانا أنه مرويه (فيذكر غريه  ) من الراوي ملرويهنسيانٌ  ) أي اخلرب (
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) من الراوي بأن يسبق لسانه إىل غري مرويه، أو يضع مكانه ما يظنّ أنه يؤدّي معناه أو غلَطٌ  لعقالء عن رشيعته املطهرة (ل

ها  أو يروي ما يظنه حديثا ( )  أو يف الطاعة والرتهيب عن املعصية ( ) كام يف وضع بعضهم أخبارا يف الرتغيبأو غريُ

ي الرسالةِ  مقطوع بكذبه ( عِ دَّ ) ال  و ) تبني صدقه (بال معجزةٍ  أي أنه رسول عن اهللا إىل الناس () يف األصحِّ كخربِ مُ

عي ما ألن الرسالة عن اهللا عىل خالف العادة والعادة تقيض بكذب من ي أي النبي الذي جاء قبله؛ ) لهتصديقِ الصادقِ ( دّ

وظاهر أن حمله قبل نزول أنه صىل اهللا عليه وسلّم خاتم ، ال يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه :خيالفها بال دليل، وقيل

بَ  لقيام الدليل القاطع عىل أنه خاتم النبيني ( اتفاقا النبيني، أما بعده فيقطع بكذبه له وتشديد ثانيه وخربٍ نُقِّ ) بضم أوّ

ال يقطع  :) من الرواة لقضاء العادة بكذب ناقله، وقيلوملْ يوجدْ عندَ أهلِهِ  ) يف كتب احلديث (عنهُ  وكرسه أي فتش (

بكذبه لتجويز العقل صدق ناقله، وهذا بعد استقرار األخبار، أما قبله كام يف عرص الصحابة فألحدهم أن يروي ما ليس 

ا فيام (  عند غريه كام قاله اإلمام الرازي لَ آحادً رُ الدواعي عىل نقلِهِ وما نُقِ فَّ تَوَ ) تواترا كسقوط اخلطيب عن املنرب وقت تَ

 ، وقيل: ال يقطع بكذبه.اخلطبة

 

  



٢٢١ 
 

 السنة -التاسع والخمسونالدرس 
 

 اخلرب املقطوع بصدقه
 

 :منهاوأما اخلرب املقطوع بصدقه فله أنواع 

 نحو الواحد نصف االثنني. اخلرب املعلوم وجوده بالرضورة أوال:

 كقولنا: العامل حادث. اخلرب املعلوم وجوده باالستدالل: ثانيا

 .خرب اهللا تعاىل وخرب األنبياء عليهم الصالة والسالمثالثا: 

فإنا نقطع بصدوره عنه وهذا حيكم به عىل اإلهبام أي أننا  بعض ما نقل إلينا من خرب عن النبي صىل اهللا عليه وسلمرابعا: 

يف فثبوت البعض  ذب نقطع عىل جهة اإلمجال بأن بعضا مما نقل عنه حق كاخلرب املتواتركام نقطع بأن بعضا مما نقل عنه ك

 قطعي.اجلملة 

ما كان عن  عن حمسوس، واحرتزنا بقولنا: خرب مجع يمتنع تواطؤهم عىل الكذب عن حمسوسوهو:  اخلرب املتواترخامسا: 

 ح تعاىل اهللا عام يقولون علوا كبريا.لوهية املسيأمعقول كخرب الفالسفة بقدم العامل وكخرب النصار ب

، فاألول أن يتفق اجلمع املذكور يف اللفظ واملعنى بأن يتفق اجلمع الغفري عىل لفظ تواتر ينقسم إىل: لفظي ومعنويثم امل

لة يف واحد يف الرواية وهو عزيز الوجود، والثاين أن يتفقوا يف القدر املشرتك كجود حاتم املعلوم من كثرة الوقائع املنقو

 ذلك، وإن كانت كل واحدة ال توجب القطع.

 .ومتى ما حصل العلم يف النفوس بمضمون خرب ما فذلك عالمة عىل اجتامع رشائط التواتر فيه

 ومن مسائل املتواتر ما ييل:

 . وقال بعضهم أقله أربعة كشهود الزنا، وقال آخرون: أقله مخسة.األصح أنه ليس للمتواتر عدد معني -١

؛ ألن الكثرة الكثرية مانعة من احتامل أو أن يكونوا من بلدان متفرقة رتط يف املتواتر إسالم رواته وال عدالتهمال يش -٢

 التواطؤ عىل الكذب.

 أي الذي تضطر النفوس إليه وال تستطيع النفس دفعه. أنه يفيد العلم الرضوري -٣

أي  -وإن أخربوا عن عيان غريهم. صول العلم بخربهمإذا أخرب رواة املتواتر عن أمر عاينوه بأنفسهم فذلك كاف حل -٤

، كثرة يمتنع تواطؤهم عىل الكذبفيشرتط أن يكون املعاينون ومن نقل عنهم يف كل الطبقات  -أخربوا عمن عاين احلدث

 يس خربهم متواترا.لفإن مل يكونوا كذلك ولو يف طبقة واحدة ف

 ١٠٠٠كخرب نقله  ة فمثل هذا مما يشرتك الناس يف حصول العلم بهتارة حيصل العلم باملتواتر بسبب الكثرة الكثري -٥

فإذا قلنا إن أقل املتواتر مخسة مثال  وتارة حيصل بأن ينضم إىل أقل املتواتر من القرائن ما جتعل الناظر يقطع بهشخص، 

بالكذب فهذا من املتواتر وانضاف إىل قلة رواته قرائن عديدة كعدالتهم وشدة تدينهم وتفرق بلداهنم وانعدام املصلحة 
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، وهلذا كان قد تقوم عند شخص دون آخرألنه موقوف عىل العلم بتلك القرائن وهي  وهذا ال يشرتك كل الناس بالعلم به

 من احلديث ما يقطع أهل احلديث بتواتره ويظن غريه من أهل الكالم أنه ال يفيد العلم.

، بمعنى أن اخلرب املنقول عن النبي صىل اهللا عىل كونه قطعي الصدورإمجاع األمة عىل وفق خرب آحاد ما ال يدل سادسا: 

عليه وسلم إذا أمجعت األمة عىل ما تضمنه من حكم، فإنه ليس بالرضورة يكون هذا دليال عىل قطعية صدور ذلك اخلرب 

أن املجمعني استندوا  عنه صىل اهللا عليه وسلم جلواز أن يكون مستند اإلمجاع نص آخر. وقيل: يدل عىل صدقه ألن الظاهر

 عليه.

 .بقاء خرب اآلحاد الذي تتوفر الدواعي عىل إبطاله ال يدل عىل كونه قطعي الصدورسابعا: 

مثاله: ما رواه الشيخان: أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال لعيل ريض اهللا عنه: أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من 

 الزيدية عىل أنه قطعي الصدور بام ييل:  موسى إال أنه ليس بعدي نبي. وقد احتج

إن هذا اخلرب قد سمعه بنو أمية فلم يبطلوه مع ما يف نفوسهم من عيل فلو أمكنهم أن يبطلوه لفعلوا فدل عىل أن هذا 

 احلديث كان معلوما عند الناس وال سبيل هلم إلبطاله، فاحلال إنه وإن وصل إلينا آحادا فهو دليل عىل قطعي الصدور.

واب هو: أن هذا ليس بدليل عىل قطعيته بل هو دليل عىل ظنهم صدقه أي أهنم ظنوا صدقه فلم يردوه، فاالتفاق عىل واجل

القبول دليل عىل ظن ثبوته وليس عىل قطعيته، ثم عىل أي أساس تم افرتاض أهنم كانوا يريدون التالعب بالنصوص 

 .فاحلق أن هذا بمجرده ال يدل عىل أن اخلرب قطعي الصدور

واحلديث املذكور ورد عندما هتيأ النبي صىل اهللا عليه وسلم للخروج يف إحد الغزوات فخرج معه أصحابه وترك عليا 

 عىل املدينة فقال أجتعلني بمنزلة النساء والصبيان. فقال له النبي صىل اهللا عليه وسلم ذلك.

. فإن اتفاقهم هذا وعدم ذهاب أحد منهم قطعية صدوره افرتاق العلامء بني االحتجاج بخرب وبني تأويله ال يدل عىلثامنا: 

وال يدل عىل قطعيته فإننا مأمورون باتباع  -كام يف املسألة التي قبلها -إىل إبطاله ال يدل عىل أكثر من أهنم ظنوا صحة اخلرب

 املظنون كاملعلوم. وقيل: يفيد العلم.

 -التواتر وال حامل هلم عن السكوت عن تكذيبهإذا أخرب شخص عن أمر حمسوس بحضور قوم بالغني حد تاسعا: 

 . وقيل: ال يلزم صدقه.فلم يكذبوه فخربه صادق قطعا -كخوف أو طمع

 إذا أخرب شخص بخرب والنبي صىل اهللا عليه وسلم يسمعه فلم ينكر عليه فهذا دليل عىل صدق هذا اخلرب قطعاعارشا: 

 .سواء أخرب بأمر دنيوي أو أخروي. وقيل: ال يلزم صدقه
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 ( شرح النص )
 

دْ  ا بصِ همْ واملتواترِ وهو: خربُ مجعٍ يمتنعُ تواطُ  ،بيِّ وبعضِ املنسوبِ للنَّ  ،قِ ادِ قِهِ كخربِ الصَّ وإمَّ ،  عىل الكذبِ عنْ  ؤُ حمسوسٍ

، واألصحُّ أَنَّ ما زادَ عليها صالحٌ مِ  ، وال تكفي األربعةُ هُ ال يُشرتطُ فيهِ غريِ ضبطٍ وأنَّ  نْ وحصولُ العلمِ آيةُ اجتامعِ رشائِطِهِ

، وأَنَّ العلمَ  إسالمٌ وال عدمُ  ، ثُمَّ إنْ أَخربوا احتواءِ بلدٍ هُ  فيهِ رضوريٌ لْمَ ، وأَنَّ عِ ، وإال كفى ذلكَ عن حمسوسٍ هلمْ فذاكَ

، وللقرائنِ قدْ خيتلِفُ ل قٌ تَّفِ ، وبقاءَ خربٍ تتوفرُ الدواعي ، كثرةِ العددِ مُ فْقِ خربٍ ، وافرتاقَ العلامءِ وأنَّ اإلمجاعَ عىل وَ عىل إبطالِهِ

عٍ من م، أَو بمسمَ َ بحرضةِ عددِ التواترِ ومل يكذبوهُ وال حاملَ عىل سكوهتِ ، وأنَّ املخربِ  بنيَ مؤولٍ وحمتجٍّ ال يدلُّ عىل صدقِهِ

لَ عىل سكوتِه صادقٌ   .النبيِّ صىل اهللاُ عليهِ وسلَّمَ وال حامِ

...................................................................................................................... 

ا(  ادِقِ  ) مقطوع ( وإمَّ قِهِ كخربِ الصَّ دْ ) وبعضِ املنسوبِ للنَّبيِّ ) أي اهللا تعاىل لتنزهه عن الكذب ورسوله لعصمته عنه (بصِ

خربُ ) أي املتواتر ( وهو ) معنى أو لفظا ( واملتواترِ  ( بعض ال بعينهأي نحكم بصدق  صىل اهللا عليه وسلّم وإن مل نعلم عينه

همْ  ) عادة (مجعٍ يمتنعُ  ) ال عن معقول جلواز الغلط فيه كخرب الفالسفة عىل الكذبِ عنْ حمسوسٍ  ) أي توافقهم ( تواطُؤُ

فيهام مع وجود معنى كيل فهو معنوي، كام بقدم العامل، فإن اتفق اجلمع املذكور يف اللفظ، واملعنى فهو لفظي، وإن اختلفوا 

لو أخرب واحد عن حاتم بأنه أعطى دينارا وآخر بأنه أعطى فرسا وآخر بأنه أعطى بعريا وهكذا. فقد اتفقوا عىل معنى كيل 

أي ) اجتامعِ رشائِطِهِ  ) أي عالمة (آيةُ  ( بمضمون خرب) وحصولُ العلمِ  عن حمسوس متعلق بخرب (، وقول: وهو اإلعطاء

كونه خرب مجع، وكوهنم بحيث يمتنع تواطؤهم  :أي األمور املحققة له، وهي كام يؤخذ من تعريفهاملتواتر يف ذلك اخلرب. 

) يف عدد اجلمع املذكور الحتياجهم إىل التزكية فيام لو شهدوا بالزنا وال تكفي األربعةُ  وكونه عن حمسوس ( ،عىل الكذب

 ) أي عىل األربعة (واألصحُّ أَنَّ ما زادَ عليها  ( زنا ال تقبل شهادهتم إذا مل يكونوا عدوالفإن شهود ال فال يفيد قوهلم العلم

نْ غريِ ضبطٍ ) ألن يكفي يف مجع املتواتر ( صالحٌ  أي حرص بعدد معني فأقل عدده مخسة. كذا قال وقيل: عرشة، وقيل  )مِ

رواته والعدالتهم وال اختالف أنساهبم كام فهام  يف) فيهِ إسالمٌ ال يُشرتطُ  ) أي املتواتر (أنَّهُ ) األصح ( و غري ذلك ( 

ن أن يكونوا كفارا وفسقة وأقارب وأعليهم فيجوز  أي واحد )وال عدمُ احتواءِ بلدٍ  ( من عدم اشرتاط اإلسالم باألوىل

ثرة مانعة من التواطؤ عىل الك :قلنا ،الكذب فال يفيد خربهم العلم ال جيوز ذلك جلواز تواطئهم عىل :وقيل ،حيوهيم بلد

) أي حيصل عند سامعه من غري احتياج إىل نظر حلصوله رضوريٌ  ) أي يف املتواتر (أَنَّ العلمَ فيهِ ) األصح ( و  ( الكذب

بأن  )عن حمسوسٍ هلمْ  ) أي أهل اخلرب املتواتر كلهم (وا ثُمَّ إنْ أَخرب( نظري  :ملن ال يتأتى منه النظر كالبله والصبيان، وقيل

) أي وإن مل خيربوا كلهم عن وإال  ) أي إخبارهم عن حمسوس هلم واضح يف حصول التواتر ( فذاكَ  كانوا طبقة واحدة (

) أي إخبار  ذلكَ ) يف حصول التواتر (كفى  حمسوس هلم بأن كانوا طبقات فلم خيرب عن حمسوس إال الطبقة األوىل منهم (

من رشوط تؤخذ من  مجعا يؤمن تواطؤهم عىل الكذب كام علم مما مر غريها األوىل عن حمسوس هلا مع كون كل طبقة من

أن املتواتر يف الطبقة األوىل قد يكون آحادا فيام  ، بخالف ما لو مل يكونوا كذلك فال يفيد خربهم التواتر، وهبذا بانَ التعريف
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)  و ( صري آحادا يف ما بعدها من الطبقاتفإهنا قد تكون متواترة يف طبقة الصحابة ثم ت بعدها كام يف القراءات الشاذة

هُ  األصح ( لْمَ قٌ  ) يف راويه ( لكثرةِ العددِ  ) أي املتواتر أي العلم احلاصل منه (أَنَّ عِ تَّفِ ) للسامعني له فيجب حصوله لكل  مُ

ألن القرائن قد  ؛سامعني) فيحصل لزيد دون غريه من القدْ خيتلِفُ  ( ) الزائدة عىل أقل العدد الصالح لهوللقرائنِ  منهم (

جيب حصول العلم من  :تقوم عند شخص دون آخر، أما اخلرب املفيد للعلم بالقرائن املنفصلة عنه فليس بمتواتر، وقيل

حيصل  نفال يشرتط يف املتواتر أ ال جيب ذلك مطلقا :وقيلأي لكثرة العدد أو للقرائن للجميع عىل السواء،  املتواتر مطلقا

أنَّ ) األصح ( و ( فقد حيصل للبعض دون البعض اآلخر،  نال عند كثرة العدد وال عند وجود القرائ العلم به للجميع

فْقِ خربٍ  يدل عليه  :) ال يدل عىل صدقه يف نفس األمر مطلقا الحتامل أن يكون لإلمجاع مستند آخر، وقيلاإلمجاعَ عىل وَ

 يدل إن تلقوه بالقبول بأن تعرضوا لالستناد إليه :غريه، وقيل مطلقا ألن الظاهر استناد املجمعني إليه لعدم ظهور مستند

بقاءَ خربٍ تتوفرُ  ) األصح أن ( و ، وإال فال يدل جلواز استنادهم إىل غريه (نا عىل إمجاعنا هو هذا اخلربلبأن قالوا إن دلي

يدل عليه لالتفاق عىل  :ليدقه، وق) بأن مل يبطله ذوو الدواعي مع سامعهم له آحادا ال يدل عىل صالدواعي عىل إبطالِهِ 

االتفاق عىل قبوله إنام يدل عىل ظنهم صدقه، وال يلزم منه صدقه يف نفس األمر مثاله قوله صىل اهللا عليه  :قبوله حينئذ. قلنا

 رواه الشيخان. فإن دواعي بني أمية .أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي: وسلّم لعيل ريض اهللا عنه

وقد سمعوه متوفرة عىل إبطاله لداللته عىل خالفة عيل ريض اهللا عنه كام قيل كخالفة هارون عن موسى بقوله اخلفني يف 

 ) يف خرب ( العلامءِ  افرتاقَ  ) األصح أن ( و( قومي وإن مات قبله، ومل يبطلوه وأجوبة ذلك مذكورة يف كتب أصول الدين 

وهو أنه  يدلّ عليه لالتفاق عىل قبوله حينئذ. قلنا جوابه ما مر آنفا :) وقيل هِ عىل صدقِ  يدلُّ ال  ) به ( وحمتجٍّ  ) له ( مؤولٍ  بنيَ 

َ  أنَّ  ) األصح ( و ( يدل عىل ظنهم صدقه عىل  ) هلم ( حاملَ  وال ومل يكذبوهُ  التواترِ  عددِ  بحرضةِ  ) عن حمسوس ( املخربِ

ككونه غريبا ال يقف عليه إال األفراد من  بخربه علمٍ  عدمِ  ن نحو خوف أو طمع يف يشء منه أو) عن تكذيبه مِ  مسكوهتِ 

ال إذ ال يلزم من سكوهتم تصديقه  :وقيل، فيام أخرب به، ألن سكوهتم تصديق له عادة فيكون اخلرب صدقا صادقٌ  الناس

)   عليه وسلّممن النبي صىل اهللا عٍ بمسمَ  ) أي واألصحّ أن املخرب عن حمسوس ( أو جلواز سكوهتم عن تكذيبه ال ليشء (

) فيام أخرب به دينيا كان أو دنيويا، ألن  صادقٌ  ) عن تكذيبه ( هعىل سكوتِ  ) له ( لَ وال حامِ  أي بمكان يسمعه منه النبيّ (

من  نهال إذ ال يدل سكوته عىل صدق املخرب أما يف الدين، فلجواز أن يكون النبي بيّ  :النبي ال يقر أحدا عىل كذب، وقيل

وأما يف الدنيوي، فلجواز أن ال يكون النبي يعلم حاله كام يف إلقاح النخل،  ،يانه بام خيالف ما أخرب به املخربر بأو أخّ  قبل

 -أي رديئا -قال فخرج شيصا .لو مل تفعلوا لصلحعليه وسلّم مرّ بقوم يلقحون فقال: رو مسلم عن أنس أنه صىل اهللا 

أما إذا وجد حامل عىل ما ذكر كأن كان  .أنتم أعلم بأمر دنياكم :. قالما لنخلكم ؟ قالوا قلت كذا وكذا :فمرّ هبم فقال

 .املخرب ممن يعاند وال ينفع فيه اإلنكار فال يكون صادقا قطعا
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 السنة -الستونالدرس 
 

 زيادة الثقة – اخلرب املظنون صدقه
 

 .اء كان راويه واحدا أم أكثرسو .ما مل ينتهِ إىل حد التواتروهو:  اخلرب املظنون صدقه هو خرب الواحدأوال: 

 توضيحه: .الشائع بني الناس وقد صدر عن أصلوهو:  واملشهور ومن خرب الواحد ما يعرف باملستفيض

السند فإذا ذاع احلديث وشاع بني الناس وكان قد صدر عن سند ينحرص من حيث العدد يف اثنني صل املذكور هو إن األ

   عن أصل فإنه مقطوع بكذبه.أو أكثر فهو املستفيض وإن كان شائعا ال

 ويف املستفيض أقوال:

 وعليه فالقسمة ثنائية فاخلرب إما آحاد وإما متواتر، ومن اآلحاد املستفيض وغريه. من اآلحاد من جيعله قسام -١

عن عدد  ما نقله عدد كثري يربو عىل اآلحاد وينحط، واملستفيض هو: ومستفيض ومتواتر إن القسمة ثالثية آحاد -٢

 رتبة متوسطة بني املتواتر واآلحاد.فاملستفيض  .تواترال

 .واحد إنه واملتواتر بمعنى -٣

 ويف أقل عدد رواة املستفيض أقوال:

 وهو قول األصوليني. أربعة، وهو قول املحدثني ثالثة، وهو قول الفقهاء اثنان

 .ن تنضم إليه، وقد يفيد العلم بقرائخرب الواحد العدل يفيد الظن الذي يوجب العملثانيا: 

 كام لو أخرب رجل بموت ولده املرشف عىل املوت مع قرينة البكاء واحضار الكفن والنعش.

 كذا مثلوا واحلقيقة إن احتامل تزوير احلقيقة يف مثل ذلك املوقف ال يزال قائام كام حيصل يف عرصنا.

 :يف وجوب العمل بخرب الواحد تفصيلثالثا: 

 .لشهادة إمجاعافيجب العمل به يف الفتو وا -١

 آحادا. ولو كانوا هوديشهد به الشكذا ما وولو كان واحدا  وكذا احلاكم بام يفتي به املفتيإمجاعا أي جيب العمل 

كاإلخبار بدخول وقت الصالة، وكإخبار طبيب بمرضة  جيب العمل به يف باقي األمور الدينية والدنيوية يف األصحو -٢

 يشء أو نفعه.

 إن مل يكن راوي اخلرب فقيها. . وقيل: بالقياسيعارضه القياس فإنه يعمل باخلرب وال يلتفت للقياس ولو كان خرب الواحد

  ؟هل وجوب العمل بمقتىض خرب الواحد ثبت بالدليل السمعي أو بالدليل العقيلوهنا مسألة: 

ا إىل القبائل وامللوك، فلو سمعافقيل:  مل جيب العمل بأخبارهم مل يكن  فإن النبي صىل اهللا عليه وسلم كان يبعث أفرادً

وهو أنه لو مل جيب العمل به لتعطلت وقائع األحكام ؛ عقالسمعا وهو واجب واجبا عىل املبعوث إليهم أن يمتثلوا. وقيل: 

 املروية باآلحاد وال سبيل إىل القول بذلك.
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ب األصل الفرع، أي كذب املرويُّ عنه الرا: رابعا وي، كأن قال: ما رويتُ له هذا، إذا رو عدل عن عدل حديثا فكذّ

؛ الحتامل نسيان الشيخ، وكذلك ال وكان الراوي جازما كأن قال: رويت عنه هذا، فاملختارُ أن ذلك ال يسقط اخلربَ املروي

وقيل: يرد  ومن أجل عدم سقوط عدالتهام ال ترد شهادهتام لو اجتمعا يف شهادة عىل يشء. تسقط عدالة هذا وال ذاك.

 اخلرب.

إذا رو العدل حديثا، وزاد فيه زيادة مل يروها غريه من العدول الذين شاركوه يف رواية احلديث، فهذه املسألة : اخامس

علِت لنا األرض مسجدا وطهورا، مثاهلا: ما ورد يف صحيح مسلم ( تعرف بزيادة الثقة ) رواه هكذا أكثر الرواة. ورواه  جُ

جعلت لنا األرض مسجدا وتربتها حذيفة عنه صىل اهللا عليه وسلم: (  مسلم أيضا عن أيب مالك األشجعي عن ربعي عن

 ) فزاد أبو مالك وتربتها. هذه صورة املسألة وفيها خالف طويل وخالصة ما قرره املصنف هو: طهورا

معت فيه هذه الرواية إما أن يعلم احتاده -١ ه أي كان هنالك جملس واحد بأن مل حيدث املروي عن -إن املجلس الذي سُ

بأن مل يعلم احتاد املجلس وال تعدده، فإن علم تعدد املجلس  أو يعلم تعدده، أو جيهل احلال -بذلك احلديث إال مرة واحدة

؛ وكذا تقبل إذا جهل احلال؛ الحتامل أن النبي صىل اهللا وعليه وسلم قاهلا يف جملس وسكت عنها يف جملس. قبلت الزيادة

 ألن الغالب يف مثل ذلك هو التعدد. 

إن علم احتاد املجلس فإن كان الذين سكتوا عن الزيادة ومل يرووها عددا ال جيوز عليهم أن يغفلوا عام زاده الواحد، أو  -٢

 -ككوهنا تعلقت بأمر غريب عادة -كانت الزيادة يغفل مثلهم عنها ولكنها كانت مما تتوفر دواعي من سمعها عىل نقلها

 فال تقبل الزيادة يف تلك الصورتني.

 :إن مل يكن كذلك قبلت الزيادة بثالثة رشوطو

 . فإن كان أضبط تعارض اخلربان فيصار إىل الرتجيح بينهام.أن ال يكون الساكت عن الزيادة أضبط ممن رواها -أ

بأن قال: ما سمعت هذه الزيادة، فإنه واحلال ذلك يتعارض اخلربان فيصار  أن ال يرصح الساكت عن الزيادة بنفيها -ب

 جيح بينهام أيضا.إىل الرت

 . فإن غريت حصل التعارض فيصار للرتجيح كذلك.أن ال تكون الزيادة تغري اإلعراب واملعنى -ج

ن مترمثال ما غريت الزيادة: حديث الصحيحني: (  ا مِ وي فرضَ رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم زكاة الفطر صاعً .. ) فلو رُ

 راب الصاع من النصب إىل اجلر.( فرض رسول... نصفَ صاعٍ ) فلفظة نصف غريت إع

لو انفرد راو عن راو واحد فامذا يكون احلال  رته أن ينفرد راو عن عدد بزيادة،ما ذكرناه من زيادة الثقة صو سادسا:

 ؟بزيادة

 وإن علم احتاد املجلس ألن مع راوي الزيادة زيادة علم. تقبل الزيادةاجلواب: 

 .رة بدون زيادة، وتارة أخر مع الزيادة قبلت الزيادةالراوي الواحد إذا رو احلديث تارابعا: 

 .جيوز حذف بعض اخلرب عند أكثر العلامء، إال إذا تعلّق باملحذوف البعض اآلخر، فهذا ال جيوز إلخالله باملعنىخامسا: 
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. يبدو صالحها هنى عن بيع الثامر حتى :مثال ما ال جيوز حذفه ما ورد يف حديث الصحيحني أن النبي صىل اهللا عليه وسلم

ومثال ما جيوز حذفه ما يف أيب داود وغريه أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال يف  ). حتى يبدو صالحهافال جيوز حذف ( 

 ) ألنه ال تعلق ألحد احلكمني باآلخر. احلل ميتته. فيجوز حذف ( هو الطهور ماؤه احللّ ميتتهالبحر: 
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 ( شرح النص )
 

ا مظنونُ الصِّ  ا، دقِ وأَمَّ . وقد يسمى مشهورً ، ومنهُ املستفيضُ وهو: الشائعُ عن أصلٍ فخربُ الواحدِ وهو: ما مل ينتهِ إىل التواترِ

. : ما زادَ عىل ثالثةٍ ، وقيلَ هُ اثنانِ  وأقلُّ

ا، ويف با فيدُ العلمَ بقرينةٍ وجيبُ العملُ بهِ يف الفتو والشهادةِ إمجاعً دِ يُ : األَصحُّ أَنَّ خربَ الواحِ قي األمورِ الدينيّةِ مسألةٌ

 : ا، وقيلَ   .عقالً ووالدنيويةِ يف األصحِّ سمعً

. دَّ رَ ام لو اجتمعا يف شهادةٍ مل تُ هُ ألهنَّ يَّ وِ رْ طُ مَ مٌ ال يُسقِ : املختارُ أنَّ تكذيبَ األصلِ الفرعَ وهوَ جازِ  مسألةٌ

لَمْ احتادُ املجلِسِ وإال فاملختارُ  عْ لُ مثلُهم عن مثلِها عادةً أو كانتْ وزيادةُ العدلِ مقبولةٌ إنْ ملْ يُ فُ غْ هُ ال يَ املنعُ إنْ كانَ غريُ

حَ بنفيها عىل وجهٍ يقبلُ تعارضا.  الدواعي تتوفرُ عىل نقلِها فإنْ كانَ الساكِتُ أضبطَ أو رصَّ

، وأنَّهُ إنْ غريتْ إعرابَ  بِلتْ ا، وأنَّ  واألصحُّ أنهُ لو رواها مرة وتركَ أخر، أَو انفردَ واحدٌ عن واحدٍ قُ الباقي تعارضَ

 .حذفَ بعضِ اخلربِ جائزٌ إال أنْ يتعلَّقَ به الباقي

...................................................................................................................... 

دقِ فخربُ الواحدِ وهو: ما مل ينتهِ إىل ال(  ا مظنونُ الصِّ ) سواء أكان راويه واحدا أم أكثر أفاد العلم بالقرائن  تواترِ وأَمَّ

 ) بخالف الشائع ال عن أصلعن أصلٍ ) بني الناس ( املستفيضُ وهو: الشائعُ ) أي خرب الواحد ( ومنهُ املنفصلة أو ال ( 

ا) املستفيض ( وقد يسمى  ( فإنه مقطوع بكذبه ى املتواتر، وقيل: قسم ) فهام بمعنى واحد، وقيل: املشهور بمعن مشهورً

هُ  ثالث غري املتواتر واآلحاد ( : ما زادَ عىل ثالثةٍ  ) وهو قول الفقهاء ( اثنانِ  ) أي املستفيض أي أقلّ عدد راويه (وأقلُّ وقيلَ

فيدُ العلمَ بقرينةٍ (  .ثالثة وهو قول املحدثني :) وهو قول األصوليني، وقيل دِ يُ : األَصحُّ أَنَّ خربَ الواحِ كام يف إخبار  ) مسألةٌ

أي مع قرينة أو  ال يفيد العلم مطلقا :رجل بموت ولده املرشف عىل املوت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش، وقيل

) أي ما يفتي به املفتي ويشهد  يف الفتو والشهادةِ  ) أي بخرب الواحد ( بهِ  العملُ  وجيبُ  ( من األصوليني ، وعليه األكثرال

) وإن عارضه قياس  يف األصحِّ  والدنيويةِ  الدينيةِ  ويف باقي األمورِ  اإمجاعً  طه، ويف معنى الفتو احلكم (به الشاهد برش

يمتنع العمل به مطلقا  :كاإلخبار بدخول وقت الصالة أو بتنجس املاء وكإخبار طبيب أو غريه بمرضة يشء أو نفعه، وقيل

) ألنه  اسمعً  وإذا قلنا بأنه جيب العمل به فيجب ( يكن راويه فقيها، يعارضه قياس، ومل إن مل وقيل، ألنه إنام يفيد الظن

مل يكن لبعثهم صىل اهللا عليه وسلّم كان يبعث اآلحاد إىل القبائل والنواحي لتبليغ األحكام، فلوال أنه جيب العمل بخربهم 

املروية باآلحاد وال سبيل إىل القول  وهو أنه لو مل جيب العمل به لتعطلت وقائع األحكام ،) أيضاقيلَ وعقالً فائدة ( 

: املختارُ أنَّ تكذيبَ األصلِ الفرعَ ( ، بذلك مٌ ) فيام رواه عنه ( مسألةٌ ) به كأن قال: رويت هذا عنه، فقال: ما وهوَ جازِ

هُ رويته له ( يَّ وِ رْ طُ مَ يثبت مرويه، ) عن القبول وقيل: يسقطه؛ ألن أحدمها كاذب وحيتمل أن يكون هو الفرع فال ال يُسقِ

ام لو اجتمعا يف ألهنَّ قلنا: حيتمل نسيان األصل له بعد روايته للفرع فال يكون واحد منهام بتكذيب اآلخر له جمروحا ( 

لَمْ  ) فيام رواه عىل غريه من العدول (وزيادةُ العدلِ  (رجيحه عدم سقوط مرويه ت عىل دليل)  شهادةٍ مل تردَّ  عْ مقبولةٌ إنْ ملْ يُ
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جلواز أن يكون النبي ذكرها يف جملس وسكت عنها يف آخر، أو مل يعلم تعدده وال احتاده، بأن علم تعدده ) جلِسِ احتادُ امل

) أي غري من  هغريُ  كانَ  إنْ  ) أي منع قبوهلا ( املنعُ  فاملختارُ  ) أي وإن علم احتاده ( وإال ألن الغالب يف مثل ذلك التعدد (

لُ زاد ( فُ غْ ال تقبل مطلقا جلواز خطأ من  :) وإال قبلت، وقيلها عادةً أو كانتْ الدواعي تتوفرُ عىل نقلِها مثلُهم عن مثلِ  ال يَ

 تقبل مطلقا، وهو ما اشتهر عن الشافعي، ونقل عن مجهور الفقهاء واملحدثني جلواز غفلة من مل يزد عنها ( :وقيل ،زاد فيها

ما  :) كأن قال يقبلُ  بنفيها عىل وجهٍ  حَ رصّ أو  ) ممن ذكرها ( أضبطَ  ) عنها فيام إذا علم احتاد املجلس ( تُ الساكِ  كانَ  فإنْ 

َّ  ،) أي خرب الزيادة وخرب عدمها تعارضاسمعتها ( مل يقلها  :ض النفي فقالبخالف ما إذا نفاها عىل وجه ال يقبل بأن حمَ

بناء عىل ظنه هو واجتهاده أي أن نفي ألنه مل يرصح بنفي السامع فلعله قال ذلك  يقبل فإنه ال .النبي صىل اهللا عليه وسلّم

مرة  ) الراوي (واألصحُّ أنهُ لو رواها (  الزيادة كان بناء عىل ما بدا له، بخالف نفي السامع املتقدم فإنه يقطع بنفي السامع هلا

ـ جلواز السهو يف الرتك يف  ) وإن علم احتاد املجلس لتْ بِ قُ  ) فيام روياه ( عن واحدٍ  واحدٌ  ) هبا ( أو انفردَ  أخر ) ـها ( وتركَ

، وهي انفراد واحد عن واحد الثانيةاملسألة ، وألن مع راوهيا زيادة علم يف وهي رواها مرة وتركها أخر األوىلاملسألة 

 إعرابَ  ) زيادة العدل (أنَّهُ إنْ غريتْ  ) األصح ( و وملخالفة رفيقه يف الثانية ( ،ال يقبل جلواز اخلطأ فيها يف األوىل :وقيل

ا  فرض رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلّم  الصحيحني: ) أي اخلربان الختالف املعنى حينئذ كام لو روي يف خربالباقي تعارضَ

اخلربِ  أنَّ حذفَ بعضِ  ) األصح ( و تقبل الزيادة كام إذا مل يتغري اإلعراب ( :نصف صاع، وقيل .زكاة الفطر صاعا من متر

) فال جيوز حذفه اتفاقا إلخالله باملعنى املقصود كأن يكون غاية أو مستثنى بخالف ما ال قي جائزٌ إال أنْ يتعلَّقَ به البا

، وقيل  الحتامل أن يكون للضمّ فائدة تفوت بالتفريق مثاله : ال جيوزيتعلق به الباقي فيجوز حذفه، ألنه كخرب مستقلّ

 .يتته ال تعلق له بام قبلهإذ قوله احلل م .هو الطهور ماؤه احلل ميتتهيف البحر:  حديث السنن
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 السنة -والستون حاديالدرس ال
 

 من تقبل روايته -محل الصحايب اخلرب على أحد معنييه -زيادة الثقة يف السند
 

واحد مسندا، أو رواه مجاعة موقوفا ورفعه واحد فحكم  ورواه بأن مل يذكر الصحايب لو رو مجاعة حديثا مرسالأوال: 

 ادة يف املتن التي سبقت. هذه الزيادة كحكم الزي

بِلَ اإلسناد أو الرفع؛ جلواز أن يفعل الشيخ ذلك مرة دون أخر، وكذا إن فيقال:  إن علم تعدد جملس السامع من الشيخ قُ

 .مثل ذلك التعدد يفمل يعلم تعدد املجلس وال احتاده ألن الغالب 

بِلَ ما  الفيقال: إن كان مثل املرسلني أو الواقفني  وإن احتد ففيه تفصيل يغفل عادة عن مثل اإلسناد أو الرفع مل يقبل، وإال قُ

مل يكونوا أضبط، أو رصحوا بنفي اإلسناد أو الرفع عىل وجه يقبل كأن قالوا: ما سمعنا الشيخ أسند احلديث أو رفعه فإنه 

  .يتعارض الصنيعان فيصار إىل الرتجيح

 ؟  لتعيني معنى احلديثفهل يؤخذ بحمله  عىل أحدمهاهو فحمله إذا رو الصحايب حديثا حيتمل معنيني فأكثر : ثانيا

 فيه تفصيل كالتايل:

محله الصحايب الذي رو حديث لو كالقرء له معنيان متنافيان ومها: الطهر واحليض، ثم  أن يكون املعنيان متنافيني -١

  لقرينة تدل عليه ملشاهدته صاحب الرشيعة.مل اخلرب عليه؛ ألن الظاهر أنه ال حيمله عليه إالحينئذ حيالقرء عىل أحدمها ف

وقد  -مل املشرتك عىل معنييه معاكح يكون فحينئذ نييهأحد مععىل ، ثم محله الصحايب أن يكون املعنيان غري متنافيني -٢

مه ، وإنام مل نأخذ بحمل الصحايب ألنه ال حرص يف كالفنحمل اخلرب عىل املعنيني معا -تقدمت املسألة يف مباحث الكتاب

وإنام هو أخذ بمصداق من مصاديق ذلك املشرتك فيحتمل أنه يقول باآلخر أيضا واقترص عىل األول ال لغرض احلرص بل 

 ، وذلك كلفظ العني فلو محله عىل اجلارية مل يمنع من محله عىل البارصة أيضا محال للفظ املشرتك عىل كال معنييه.للتمثيل

كاحلقيقة واملجاز، ثم محله الصحايب الذي رو احلديث الذي ظاهر هو الأحدمها  أن يكون املعنيان غري متساويني بل -٣

ل األمر عىل الندب وظاهره الوجوب محفيه اللفظ الظاهر يف أحد املعنيني عىل غري املعنى الظاهر كأن محله عىل املجاز أو 

 احلديث ما مل تكن هنالك قرينة. فأكثر العلامء حيملونه عىل الظاهر وال يأخذون بام محله الصحايب عمال بظاهر

ولو علمنا حترزه من الكذب؛ ألنه ليس بعد الكفر ذنب؛ وألنه ال يؤمن كيده لإلسالم، وإذا كان ال تقبل رواية كافر ثالثا: 

 فاإلسالم رشط. خرب الفاسق يرد لفسقه فالكافر من باب أوىل.

 اه بعد إسالمه فإنه يقبل منه.إال أن الكافر إذا أسلم وكان قد سمع شيئا أثناء كفره ثم أد

 .فالعقل رشطسواء أطبق جنونه أم تقطّع. ال تقبل رواية املجنون رابعا: 
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مميزا كان أو غري مميز؛ ألنه لعدم تكليفه قد يقدم عىل الكذب؛ فال يمكن الوثوق بخربه إال  ال تقبل رواية الصبيخامسا: 

ل شيئا يف صباه ثم أداه بعد البل وغ قبل منه؛ إذْ األصل فيه بعد البلوغ العدالة والضبط وأنه ال يروي إال أن الصبي إذا حتمّ

 .فالبلوغ رشطما عقله وحفظه. 

 سادسا: تقبل رواية املبتدع برشوط:

رة -١  .أن ال تكون بدعته مكفّ

م الكذب -٢  .أن يكون حيرّ

حتققنا صدقه فال يرض دعوته هلا ال سيام  . ومل يشرتطه بعضهم ألن املدار عىل الصدق فإذاأن ال يكون داعيا إىل البدعة -٣

 إذا مل يرو ما يقوي بدعته.

ن ليس فقيهاسابعا:  . وقال احلنفية: نقبل روايته إال فيام خالف القياس، ونوقش بأن النبي صىل اهللا عليه تقبل رواية مَ

ل فقهٍ ليس بفقيه. أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي وقال حديث حس بَّ حامِ  ن.وسلم قال: رُ

تساهل يف غري احلديثثامنا:  ، وهو من يروي كالم الناس وينقله وهو غري واثق من ثبوته عىل عادة أكثر تقبل رواية مَ

 الناس يف التساهل، ولكنه غري متساهل يف رواية احلديث فال يروي إال ما هو واثق فيه فهذا تقبل روايته.

لطته للمحدثني قليلة، لكن برشط أن يكون حتصيله ملا رواه ممكنا يف ، وإن كانت خماتقبل رواية املكثر من الروايةتاسعا: 

 املدة التي خالط فيها املحدثني، وإال فال تقبل لظهور كذبه يف بعض غري معني منها.
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 ( شرح النص )
 

لُوا نَدَ وأَرسَ وْ أَسْ دِ ، فكالزيادةِ  وافُ رفعَ ووقَ  أو ولَ هُ عىل أَحَ يَّ وِ رْ َلَ صحايبٌّ مَ ِلَ عليهِ إِنْ تنافياوإذا محَ يهِ محُ لَ ْمَ وإال فكاملشرتكِ ، حمَ

هِ يف األَصحِّ  رِ ِلَ عىل ظاهِ هِ محُ َلَهُ عىل غريِ ظاهرِ ، فإنْ محَ  .يف محلِهِ عىل معنييهِ

: ال بَلَغَ  مسألةٌ لَ فَ مَّ َ هُ يقبلُ صبيٌّ حتَ ، واألصحُّ أنَّ ْتَلٌ وكافرٌ يف األصحِّ وكذا صبيٌّ يف األصحِّ بَلُ خمُ قْ مُ  يُ َرِّ عٌ حيُ فأَدَّ، ومبتدِ

ثِرٌ و كْ ، ويقبَلُ مُ لٌ يف غريِ احلديثِ ، ومتساهِ ا وإنْ خالفَ القياسَ ن ليسَ فقيهً ، ومَ رُ ببدعتِهِ إنْ الكذبَ وليسَ بداعيةٍ وال يُكفّ

ثنيِ إنْ أمكنَ حتصيلُ ذلكَ القدرِ يف ذلكَ الزمنِ  تُهُ للمحدِّ طَ تْ خمالَ رَ  .نَدَ

................................................................................................................... 

لُوا  ( نَدَ وأَرسَ وْ أَسْ ن مل يذكروا من رواته وأرسله الباقون بأ واحد صىل اهللا عليه وسلم أي أسند اخلرب إىل النبي )ولَ

وا الصحايب (  فُ  ىل النبي صىل اهللا عليه وسلم واحد من رواته ووقفه الباقون عىل الصحايب ) أي رفع اخلرب إأو رفعَ ووقَ

 -وكذا اخلالف -يف املتن فيام مرّ من التفصيل كالزيادة يف املسألة الثانية الرفعويف املسألة األوىل ) أي فاإلسناد فكالزيادةِ (

ن إوكذا  ،خرأن يفعل الشيخ ذلك مرة دون أجلواز  ؛اإلسناد أو الرفع لَ بِ إن علم تعدد جملس السامع من الشيخ قُ فيقال: 

ن كان مثل ففيه تفصيل فيقال: إن علم احتاد املجلس إو ،احتاده ألن الغالب ىف مثل ذلك التعدد مل يعلم تعدد املجلس وال

اإلسناد  يرصحوا بنف أو ،نوا أضبطوكما مل ي لَ بِ ال قُ إو ،املرسلني أو الواقفني اليغفل عادة عن مثل اإلسناد أو الرفع مل يقبل

فيصار إىل الرتجيح،  تعارض الصنيعاني فإنه سند احلديث أو رفعهأما سمعنا الشيخ  :أو الرفع عىل وجه يقبل كأن قالوا

، كام أن التفصيل بني ما يغري اإلعراب أو ومعلوم أن التفصيل بني ما تتوفر الدواعي عىل نقله وال تتوفر ال يمكن جميئه هنا

صىل اهللا عليه  تعدد جملس السامع من الشيخ هنا كتعدد جملس السامع من النبييعترب ومكن جميئه هنا أيضا، ال يغريه ال ي

هُ  ( مَّ ثَ  وسلم يَّ وِ رْ َلَ صحايبٌّ مَ لَ وإذا محَ ْمَ دِ حمَ ِلَ عليهِ إِنْ تنافيا عىل أَحَ  ) كالقرء حيمله عىل الطهر أو احليض، ألن الظاهريهِ محُ

فيه نظر أي الحتامل أن يكون محله ملوافقة  :يف اللمع لقرينة، وتوقف الشيخ أبو إسحاق الشريازي فقالعليه  أنه إنام محله

)  وإال مثله التابعي، والفرق عىل األصح أن ظهور القرينة للصحايب أقرب ( :وخرج بالصحايب غريه، وقيل .رأيه ال لقرينة

أنه حيمل عىل كال  األصحأي فحكمه حكم املشرتك املتقدم وقد تقدم أن )  فكاملشرتكِ يف محلِهِ عىل معنييهِ  أي وإن مل يتنافيا (

فإن  وال خيتص بحمل الصحايب إال عىل القول بمنع محل املشرتك عىل معنييه معا عىل حممليه حيمل املرويُّ حينئذ ف املعنيني

هُ  ( قلنا به فحينئذ حيمل عل ما محله الصحايب َلَ هِ  ( يه فيام لو تناىف املحمالن) أي محل الصحايب مروفإنْ محَ ) عىل غريِ ظاهرِ

هِ يف األَصحِّ  كأن محل اللفظ عىل معناه املجاز دون احلقيقي ( رِ ِلَ عىل ظاهِ ) اعتبارا بالظاهر، وفيه ويف أمثاله قال محُ

يف ظنه  :يل. قلناحيمل عىل محله ألنه مل يفعله إال لدل :كيف أترك احلديث بقول من لو عارصته حلججته، وقيل :الشافعي

محله عىل  فظاهرٌ  املحمالن أما إذا مل يتناف؛ ألن املجتهد ال يقلد جمتهدا فإن ذكر دليالً عمل به، وليس لغريه اتباعه فيه

بَلُ  (، حقيقته وجمازه بناء عىل الراجح من استعامل اللفظ فيهام قْ : اليُ ْتَلٌ  ) يف الرواية ( مسألةٌ جنون وإن م) يف عقله كخمُ

أي أنه قد أفاق من اجلنون ولكن اجلنون السابق قد أثر يف عقله وإن مل  ر يف زمن إفاقتهوكمفيق من جنونه وأثّ  ،ع جنونهتقطّ 
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) وإن علم منه التدين والتحرز عن الكذب، إذ ال  كافرٌ  ) ال ( و إذ ال يمكنه التحرز عن اخللل ( يرص جمنونا فال تقبل روايته

 بهِ  ال وثوقَ  ) إذْ  يف األصحِّ  ) يميز ( وكذا صبيٌّ  ( ن الكافر وهو ال يستحقهصب الرواية عمع رشف من ،وثوق به يف اجلملة

يقبل إن علم منه التحرز عنه، أما غري املميز فال يقبل قطعا  :ألنه لعلمه بعدم تكليفه قد ال حيرتز عن الكذب، وقيل

هُ يقبلُ صبيٌّ  كاملجنون ( بَ  ) مميز (واألصحُّ أنَّ لَ فَ مَّ َ ال إذ الصغر مظنة  :) ما حتمله النتفاء املحذور السابق، وقيلغَ فأَدَّ لَ حتَ

ولو  قد حفظ حفظا غري دقيق وبقي يف ذهنه عىل هذا الوصف إىل أن بلغ،أنه أي  عدم الضبط ويستمر املحفوظ بحاله

رِّ ( ) األصح أنه يقبل  و سلم فأدّ أو فاسق فتاب فأد قبل (أحتمل كافر ف َ عٌ حيُ رُ مبتدِ مُ الكذبَ وليسَ بداعيةٍ وال يُكفّ

بخالف من ال حيرم الكذب أو يكون داعية بأن يدعو الناس إىل بدعته أو  ،) ألمنه من الكذب مع تأويله يف االبتداعببدعتِهِ 

ن : يقبل مموقيلزئيات فال يقبل واحد من الثالثة، يكفر ببدعته كمنكر حدوث العامل والبعث، وعلم اهللا باملعدوم وباجل

يقبل ممن حيرم الكذب وإن  :وإن كان داعية ملا مر وهو الذي رجحه األصل، ومراده إذا مل يكفر ببدعته، وقيل حيرم الكذب

ا وإنْ خالفَ القياسَ  ) األصح أنه يقبل ( و كفر ببدعته، وقيل ال يقبل مطلقا البتداعه املفسق له ( ن ليسَ فقيهً ) خالفا مَ

)  و ( ألن عدالته متنعه من الكذب ال نسلم :قلنا ،ألن خمالفته ترجح احتامل الكذب الواق القياس للحنفية فيام خيالف

) بأن يتساهل يف حديث الناس، ويتحرز يف احلديث النبوي ألمن اخللل فيه  احلديثِ  يف غريِ  متساهلٌ  األصح أنه يقبل (

 يف غري احلديث النبوي جيرّ إىل التساهل فيه (ال يقبل املتساهل مطلقا ألن التساهل  :بخالف املتساهل فيه فريد، وقيل

ثنيِ إنْ أمكنَ حتصيلُ ذلكَ القدرِ  ) من الرواية ( رٌ مكثِ  ويقبلُ  تُهُ للمحدِّ طَ تْ خمالَ رَ  ( من احلديث ) الكثري الذي رواه وإنْ نَدَ

 ض ال نعلم عينه.ه لظهور كذبه يف بع) الذي خالطهم فيه فإن مل يمكن مل يقبل يف يشء مما روا الزمنِ  يف ذلكَ 
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 السنة -والستون نيالدرس الثا
 

 العدالة
 

ة والرذائل املباحةصاحبها ع ملكةٌ متنالعدالة وهي: رشط الراوي أوال:   . اقرتاف الكبائر وصغائر اخلسّ

يزان والصغائر نوعان: صغائر دالة عىل خسة صاحبها كرسقة لقمة والتطفيف يف امل ،فالكبائر كالزنا والرسقة ورشب اخلمر

مل يتعلق هبا رضر، فاألوىل تسقط العدالة بخالف الثانية فإهنا  ةبتمرة، وصغائر غري دالة عىل اخلسة كنظرة إىل أجنبية وكذب

 ال خيلو منها غري معصوم، والرذائل املباحة كالبول يف الطريق فإنه مكروه ولكنه رذيلة تؤثر عىل العدالة.

 ثالثة أقسام:، وهو العدالة وهو املجهولال تقبل رواية من مل نتحقق فيه ثانيا: 

 .جمهول العني -١

 .جمهول الظاهر والباطن -٢

 .جمهول الباطن دون الظاهر -٣

ن  :فاألول  عرف اسمه ومل يرو عنه إال راو واحد ومل ينقل فيه جرح وال تعديل.هو مَ

حتصل بأن يعلم  ةومعرفة عدالته الظاهر والثاين: هو من عرف اسمه ورو عنه راويان ومل تعرف عدالته ظاهرا وال باطنا،

عدم الفسق منه، ومعرفة عدالته الباطنة حتصل بأقوال املزكني له يف كتب اجلرح والتعديل، فهو رو عنه اثنان وارتفعت 

 والباطنة. ( الظاهرة بالعلم بعدم الفسق والباطنة بأقوال املزكني ). ةعنه جهالة العني ولكن مل تتحقق عدالته الظاهر

 والثالث: هو من عرف اسمه ورو عنه راويان فأكثر وعلم عدم فسقه ولكن مل تعلم عدالته الباطنة بأقوال املزكني. 

ث هؤالء مجيعا من الضعيف املردود، وكذا حديث املبهم وهو من ال يعرف اسمه بأن يقال يف السند حدثني رجل، فحدي

ن ال أهتمه. إذا وثقه إمام من أئمة احلديث كال حديثهيقبل وهذا   شافعي كأن قال حدثني رجل ثقة أو مَ

 يرىض هبذا التوثيق وقالوا فليذكر لنا من هو فقد يكون ثقة عنده هو دون غريه. وكثري من العلامء ال

ق بعذررابعا:  ن أقدم عىل فعل مفسّ ن رشب اخلمر جهال بحرمتها أو رشب  األصح قبول رواية مَ كجهل أو تأويل. كمَ

 إباحته متأوال يف ذلك.النبيذ ظنا منه 

 .ما توعد الشارع عىل فعله بخصوصه بغضب أو لعن ونحوههي: الكبرية خامسا: 

 والكبائر كثرية أفردت بالتصنيف ولنذكر منها ما ييل:

والرسقة ملا قيمته ربع مثقال من الذهب، أما  ،ورشب املسكر غري اخلمر كالنبيذ ،ورشب اخلمر ،واللواط ،والزنا ،القتل

نميمة وهي القذف بزنا أو لواط، والوالرسقة حتصل خفية والغصب جهارا، و ،غصب للاملالو ،ون ذلك فصغريةرسقة د

وهي اليمني الكاذبة التي يقتطع  نقل كالم بعض الناس إىل بعض عىل وجه اإلفساد بينهم، وشهادة الزور، واليمني الفاجرة

كيل  يانة بوزن أواخلويتيم بغري حق، الوأكل مال  من الزحف،فرار الرحم، وعقوق الوالدين، وال هبا حق غريه، وقطيعة
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كذب العذر، وصالةٍ عىل وقتها، وتأخريها عنه بال ال موتقدي الغلول يف الغنيمة، اخليانة وهم املطففون يف امليزان ومن

، ورضب  عمدا ال ليحق باطال أو رشوة وهي: أن يبذل ماالشهادة، وال، وكتم أحد الصحابةسلم بال حق، وسب املعىل نبيٍّ

ن جيمع بني الرجال  ،يبطل حقا : مَ والدياثة: وهي الرىض بفعل أهله الفاحشة ودخول الرجال عليهم، والقيادة والقوادّ

والنساء يف احلرام أي من غري أهله، والسعاية وهي: أن يذهب بشخص إىل ظامل ليؤذيه بام يقوله يف حقه، ومنع الزكاة، 

ستبعاد العفو عن الذنوب الستعظامها ال إنكار سعة رمحته للذنوب، فإنه كفر، واألمن من مكر واليأس من رمحة اهللا أي ا

 ، اهللا باالسرتسال يف املعايص واالتكال عىل العفو، والظهار كقوله لزوجته أنت عيلّ كظهر أمي، وأكل حلمِ ميتةٍ وخنزيرٍ

ين بإخافتهم، والسحر، والربا، واإلدمان عىل والفطر يف رمضانَ ولو يوما بال عذر، واحلرابة وهي قطع الطريق  عىل املارّ

 الصغرية  أي اإلرصار عليها من نوع واحد أو أنواع حيث مل تغلب طاعاته معاصيه.
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 شرح النص ) (
 

لَكَ وهيَ  وي العدالةُ االر ورشطُ  فال  ،بطريقٍ  كبولٍ  املباحةِ  والرذائلِ  لقمةٍ  كرسقةِ  ةِ سَّ اخلِ  وصغائرِ  الكبائرِ  اقرتافَ  متنعُ  ةٌ : مَ

 أو بنفي التهمةِ  بالثقةِ  الشافعيِّ  نحوُ  هُ فَ وصَ  فإنْ  ،العنيِ  ا وجمهولُ مطلقً  وجمهولٌ  املستورُ  ا وهوَ باطنً  جمهولٌ  يف األصحِّ  يقبلُ 

بلَ  ن أقدمَ  يف األصحِّ  قُ قٍ معذورً  كمَ فسّ  ،اغالبً  هِ بخصوصِ  عليهِ  دَ وعِّ ما تُ  :الكبريةَ  أنَّ  . واملختارُ أو مقطوعٍ  مظنونٍ  ا عىل مُ

 وعقوقٍ  رحمٍ  وقطيعةِ  فاجرةٍ  ويمنيٍ  زورٍ  وشهادةِ  ونميمةٍ  وقذفٍ وغصبٍ  ورسقةٍ  ومسكرٍ  مخرٍ  ورشبِ  ا ولواطٍ وزنً  كقتلٍ 

 ورشوةٍ  شهادةٍ  وكتمِ  وسبِّ صحايبٍّ  مسلمٍ  ورضبِ  عىل نبيٍّ  ها وكذبٍ وتأخريِ  صالةٍ  وتقديمِ  وخيانةٍ  يتيمٍ  ومالِ  وفرارٍ 

ع وقيادةٍ  ودياثةٍ  رابةٍ  يف رمضانَ  وفطرٍ  وخنزيرٍ  ةٍ ميتَ  وحلمِ  هارٍ وظِ  مكرٍ  وأمنِ  رمحةٍ  ويأسِ  زكاةٍ  ومنعِ  ايةٍ وسِ ربا و وسحرٍ  وحِ

 .صغريةٍ  إدمانِ و

...................................................................................................................... 

ورشعا باملعنى الشامل  يف األمر من غري إفراط إىل طريف الزيادة والنقصان. التوسط :) لغةلعدالةُ وهيَ ورشطُ الراوي ا( 

ةِ كرسقةِ لقمةٍ  ) أي ارتكاب (متنعُ اقرتافَ  ( ) أي هيئة راسخة يف النفس ملكةٌ  للمروءة ( سَّ ) وتطفيف  الكبائرِ وصغائرِ اخلِ

كبولٍ  ( ليشمل املكروه باملعنى األعم أي املأذون يف فعلها ال بمعنى مستوية الطرفني) أي اجلائزة والرذائلِ املباحةِ  مترة (

يمنع اقرتاف كل فرد من أفراد ما ذكر  معنى التعريف املذكور أنهمما خيلّ باملروءة. و ونحو ذلك) وهو مكروه  بطريقٍ 

ا رضر ونظرة إىل أجنبية، فال يشرتط املنع من فباقرتاف فرد منه تنتفي العدالة، أما صغائر غري اخلسة ككذبة ال يتعلق هب

اقرتاف كل فرد منها. فال تنتفي العدالة باقرتاف يشء منها إال أن يرصّ عليه ومل تغلب طاعاته، وإذا تقرر أن العدالة رشط 

فصاعدا ومل يوثق فهو  مستور العدالة بأن رو عنه اثنان أي) فال يقبلُ يف األصحِّ جمهولٌ باطنًا وهوَ املستورُ  يف الرواية (

ا  ) ال (و  جمهول الباطن عدل الظاهر ( عدالن ومل تعلم عدالته الظاهرة وهو من رو عنه ) أي باطنا وظاهرا جمهولٌ مطلقً

) كأن يقال عن رجل النتفاء حتقق جمهولُ العنيِ  ) ال ( و (بتحقق عدم ظهور الفسق منه وال عدالته الباطنة بأقوال املزكني 

 -واملشهور عند املحدثني أن من مل يسم هو املبهم وأما جمهول العني فهو من سمي ومل يرو عنه إال راو واحد -العدالة

هُ  ( يقبلون اكتفاء بظنّ حصوهلا يف األول وحتسينا للظنّ باألخريين :وقيل فَ نحوُ  ( وهو جمهول العني ) أي األخري فإنْ وصَ

بلَ يف األصحِّ  ) كقوله أخربين الثقة أو من ال أهتمه (الثقةِ أو بنفي التهمةِ ب ) من أئمة احلديث الراوي عنه ( الشافعيِّ  ) قُ

ن ال أهتمه -وإن كان الثاين ل -وهو قوله مَ رتبة وذلك ألن واصفه من أئمة احلديث ال يصفه  -وهو قوله الثقة -دون األوّ

ا  يه الواصف (بذلك إال وهو كذلك، وقيل ال يقبل جلواز أن يكون فيه جارح ومل يطلع عل ن أقدمَ معذورً ) بنحو تأويل كمَ

قٍ مظنونٍ  ) فعل (عىل  أو إكراه ( ،خال عن التدين بالكذب -ككونه حديث عهد بإسالم-باحلرمة  أو جهل فسّ ) كرشب  مُ

 :، وقيللعذرهوذلك  ال اإلباحة وال احلرمة) كرشب مخر فيقبل يف األصح سواء اعتقد اإلباحة أم مل يعتقد  أو مقطوعٍ  نبيذ (

عاملا بالتحريم  وخرج باملعذور من أقدم ،يقبل يف املظنون دون املقطوع :ال يقبل الرتكابه املفسق وإن اعتقد اإلباحة، وقيل

دَ عليهِ  ( باختياره أو متدينا بالكذب فال يقبل قطعا : ما تُوعِّ  ( أو نار أو عذاب ) بنحو غضب أو لعنواملختارُ أنَّ الكبريةَ
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هِ  احرتاز عام ورد فيه وعيد  ) غالبًا ( مطلق الوعيد الوارد يف املخالفة أي زيادة عىل الكتاب أو السنة ) يف بخصوصِ

) وإن مل يسكر لقلتها وهي  مخرٍ  ورشبِ  ولواطٍ  اوزنً  ) ظلام ( كقتلٍ  هي ما فيه حدّ ( :وقيل بخصوصه وليس بكبرية كالغيبة،

) لربع مثقال أو ما قيمته  ورسقةٍ  من نقيع الزبيب املسمى بالنبيذ ( سكرامل) ولو غري مخر ك ومسكرٍ  من ماء العنب ( سكرامل

 بزنا أو لواط ( لرجل أو امرأة)  وقذفٍ  ( من احلقوق ) ملال أو نحوه وغصبٍ  ، أما رسقة ما دون ذلك فصغرية (ذلك

هه وإن كان يكرك إلنسان بام ) وهي نقل كالم بعض الناس إىل بعض عىل وجه اإلفساد بينهم ، أما الغيبة وهي ذكر ونميمةٍ 

ه الرافعي ومن تبعهالكرب رشح اإلبانة احلسني بن عيل الطربي فصغرية قاله صاحب العدة وعيد فيه  كالنووي ، وأقرّ

وهي اليمني الكاذبة التي  ) فاجرةٍ  ويمنيٍ  شهادة زورٍ و(  قال القرطبي يف تفسريه إهنا كبرية بال خالفولعموم البلو هبا. 

بوزن أو كيل  ) وخيانةٍ ( ) أي أخذه بال حق  يتيمٍ  ومالِ ( ) من الزحف  وفرارٍ  وعقوقٍ  رحمٍ  وقطيعةِ  ( حق غريه يقتطع هبا

) عىل  صالةٍ  مِ وتقدي يف غري اليشء التافه أما يف التافه فصغرية (وهم املطففون يف امليزان، ومنها الغلول يف الغنيمة، وهذا 

 شهادةٍ  وكتمِ  صحايبٍّ  وسبِ  ) بال حق ( مسلمٍ  ورضبِ  عىل نبيٍّ  ) عمدا ( وكذبٍ ( فركس ) عنه بال عذر هاوتأخريِ  وقتها (

 الرىض بفعل أهله الفاحشة ودخول الرجال عليهم) وهي  ودياثةٍ  أو يبطل حقا ( ) وهي أن يبذل ماال ليحق باطال ورشوةٍ 

اد)  وقيادةٍ  ( ن جيمع بني الرجال والنساء يف احلرام أي من غري والقوّ ) وهي أن يذهب بشخص إىل ظامل  وسعايةٍ  ( أهله: مَ

) واملراد باليأس من رمحة اهللا استبعاد العفو عن الذنوب الستعظامها ال  رمحةٍ  ويأسِ  زكاةٍ  ومنعِ  ليؤذيه بام يقوله يف حقه (

) كقوله لزوجته  رٍ وظها ) باالسرتسال يف املعايص واالتكال عىل العفو ( مكرٍ  وأمنِ  إنكار سعة رمحته للذنوب، فإنه كفر (

) وهي  وحرابةٍ  ) ولو يوما بال عذر ( يف رمضانَ  وفطرٍ  ) أي تناوله بال رضورة ( وخنزيرٍ  ميتةٍ  وحلمِ  أنت عيلّ كظهر أمي (

ين بإخافتهم ( أو أنواع حيث مل تغلب  واحد ) أي إرصار عليها من نوع صغريةٍ  وإدمانِ  اوربً  وسحرٍ  قطع الطريق عىل املارّ

نسأل اهللا أن جينبنا ظاهر اإلثم  .وليست الكبائر منحرصة يف املذكورات، كام أفهمه ذكر الكاف يف أوهلا ،يهطاعاته معاص

 وباطنه وأن يغفر لنا ذنوبنا.
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 السنة -والستون ثالثالدرس ال
 

 مسائل يف اجلرح والتعديل -الفرق بني الرواية والشهادة
 

اماية هي: اإلخبار بيشء عام ال ترالفرق بني الرواية والشهادة هو أن الرواأوال:  عن رسول  الراوي، كقول فع فيه إىل احلكّ

وليس خاصا بشخص دون اهللا صىل اهللا عليه وسلم أنه قال: إنام األعامل بالنيات. متفق عليه. فهذا عام متعلق بكل أحد؛ 

 شخص، وليس يف قوله هذا شهادة ألحد عند احلاكم.

ِ عىل غريهاإلخبار بيشء خوأما الشهادة فهي:   .اص عند احلاكم إنْ كان حقا لغري املخربِ

 كقول الشاهد: أشهد بأنَّ لفالن عند فالن كذا من املال.

 فإن كان حقا للمخربِ عىل غريه فهو دعو، وإن كان اعرتافا بحق لغريه عليه فهو إقرار وإن مل يكن عند حاكم.

 ؟ ا قال شخص أَشهدُ بكذا فهل هو إنشاء أو خربإذثانيا: 

فإذا تلفظ وقال  ،ينطبق عليه حد اإلنشاء فإن مضمونه ال وجود له يف اخلارج إال بالتلفظ به هفقيل: هو حمض إنشاء ألن

 أشهد بكذا وجد مدلوله وحتقق.

 دنانري فهو إخبار باحلق. ١٠أشهدُ بأن لزيدِ عند عمرو  :فلو قال ،بالنظر إىل متعلقه أي املشهود به حمض وقيل: هو خرب

ا، فهو بالنظر إىل لفظه إنشاء؛ ألن مضمونه ال وجود له يف اخلارح، وبالنظر إىل متعلقه وهو وقيل: ه ن إخبارً و إنشاء تضمّ

 املشهود به إخبار.

جت كلها من قبيل اإلنشاءثالثا:   ؛ ألن مضموهنا ال وجود له يف اخلارج ليخرب عنه.صيغ العقود كبعت واشرتيت وزوّ

 . وقيل ال بد فيهام من اثنني.أما يف الشهادة فال بد من شهادة اثننيو، قول واحديثبت اجلرح والتعديل برابعا: 

 . يكفي اإلطالق يف التعديل من غري بيان سببخامسا: 

، دون غريه من األئمة ملتكلمتالف يف أسبابه فقد يكون بعضها جارحا عند اخ؛ لالأما يف اجلرح فال بد من بيان السبب

 جيرح إال بيشء قادح. إذا علم مذهبه وأنه ال -هو ضعيف  :كأن يقول -رحولكن يكفي اإلطالق يف اجل

، أما إذا تساويا أو كان اتفاقاإذا تعارض اجلرح والتعديل فاجلرح مقدم إن كان عدد اجلارحني أكثر من املعدلني  سادسا:

ل.الطالع اجلارح عىل ما مل يطلّع عليه عىل األصح  عدد اجلارحني أقل فيقدم اجلرح أيضا  املعدّ

فمتى حكم القايض يف قضية بشهادة فالن فهذا تعديل  ،من طرق التعديل حكم احلاكم بمقتىض شهادة شخصسابعا: 

 ضمني له.

 وإال ملا عمل بروايته.  من طرق التعديل أيضا عمل العاملِ بمقتىض رواية شخص فإنه يعترب تعديال لهثامنا: قيل: 

 .وقيل: ليس تعديال له والعمل بروايته جيوز أن يكون احتياطا



٢٣٩ 
 

يروي إال عن  أن ال من عادته أنبأن رصح بذلك أو عرف  من طرق التعديل أيضا رواية من ال يروي إال عن عدلتاسعا: 

 عدل.



٢٤٠ 
 

 ( شرح النص )
 

ا ل كانَ  إنْ  شهادةٌ  حاكمٍ  ، وبخاصٍّ عندَ روايةٌ  بعامٍّ  : اإلخبارُ مسألةٌ  ِ  غريِ حقًّ نَ  أنَّ  واملختارُ  هِ عىل غريِ  املخربِ  أشهدُ إنشاءٌ تضمَّ

ا، وأنَّ   يشرتطُ  هُ ، وأنَّ فقطْ  يف الروايةِ  بواحدٍ  والتعديلُ  اجلرحُ  يثبتُ  هُ . وأنَّ إنشاءٌ  عتقتُ أَ و عتُ كبِ  لولِ واحلُ  العقودِ  صيغَ  إخبارً

 لِ عىل املعدِّ  اجلارحِ  عددُ  زادَ  إنْ  مقدمٌ  واجلرحُ  ،حِ اجلارِ  مذهبُ  فَ رِ عُ  إنْ  يف الروايةِ  هُ فيهام، ويكفي إطالقُ  اجلرحِ  سببِ  ذكرُ 

ِ  لُ مَ ، وكذا عَ بالشهادةِ  العدالةِ  طِ مشرتِ  حكمُ  التعديلِ  نَ ، ومِ يف األصحِّ  عليهِ  مل يزدْ  وكذا إنْ  يروي إال  ال نْ مَ  ، وروايةُ العاملِ

 .يف األصحِّ  عدلٍ  عنْ 

................................................................................................................... 

: اإلخبارُ بعامٍّ (      ) االخبار ( و () سواء أكان مدلول الرواية خربا أو إنشاء كاألمر بالصالة  روايةٌ  ) أي بيشء عام (مسألةٌ

ِ ع ا لغريِ املخربِ هِ بخاصٍّ عندَ حاكمٍ شهادةٌ إنْ كانَ حقًّ أو لغريه عليه وإن مل يكن  ،) فإن كان للمخرب عىل غريه فدعوىل غريِ

ا  عند حاكم فإقرار ( نَ إخبارً إىل نظرا و ه،وجود مضمونه يف اخلارج باللفظ ل) نظرا إىل واملختارُ أنَّ أشهدُ إنشاءٌ تضمَّ

أنَّ  ) املختار ( و ( شاء نظرا إىل اللفظ فقطحمض إن :إىل متعلقه فقط، وقيل احمض إخبار نظر :وقيل وهو املشهود به، متعلقه

، ويقصد باحللول األلفاظ التي ) لوجود مضموهنا يف اخلارج هبا وأَعتقتُ إنشاءٌ  ) واشرتيت ( صيغَ العقودِ واحلُلولِ كبِعتُ 

ملضموهنا يف فإن قيل ولكن ال وجود  وقال أبو حنيفة إهنا إخبار عىل أصلهاتدل عىل الفسخ ال اإلبرام كطلقت وأعتقت، 

هُ يثبتُ اجلرحُ والتعديلُ بواحدٍ  ) املختار ( و ( ثم نخرب عنها وجود مضموهنا يف اخلارج قبيل التلفظ هبانقدر  اخلارج قال أنَّ

أي اثنني فأكثر كام يف الشهادة بالزنا، وقيل: ال يكفي واحد يف  ) أي بخالف الشهادة ال يثبتان فيها إال بعدديف الروايةِ فقطْ 

) أي يف الرواية والشهادة لالختالف فيه بخالف سبب أنَّهُ يشرتطُ ذكرُ سببِ اجلرحِ فيهام  ) املختار ( و (واية كالشهادة الر

هُ  ) لكن ( و التعديل ( إنْ  ) كالتعديل كأن يقول اجلارح فالن ضعيف أو ليس بيشء ( يف الروايةِ  ) أي اجلرح (يكفي إطالقُ

حِ  فَ مذهبُ اجلارِ رِ أنه ال جيرح إال بقادح، فعلم أنه ال يكفي اإلطالق يف الرواية إذا مل يعرف مذهب اجلارح، وال ) من عُ

، فيحتاط فيها ما ال حيتاط يف الرواية لتعلق احلق فيها باملشهود له أي سواء عرف مذهب اجلارح أم ال يف الشهادة مطلقا

، فال يكفي إطالقهام أسباب اجلرح والتعديلو من العامل بيف الرواية والشهادة ول اجلرح والتعديل يشرتط ذكر سبب :وقيل

) عند  مقدمٌ  واجلرحُ  ( ال بام حيقق العدالة بالظاهر وأن يبادر إىل التعديل عمال فيهام الحتامل أن جيرح بام ليس بجارح

لِ  ) عدد (إنْ زادَ عددُ اجلارحِ عىل  التعارض عىل التعديل (  ) بأن ساواه أو نقص عنه (زدْ عليهِ وكذا إنْ مل ي ) إمجاعا ( املعدِّ

 الذي جرح به أنه لو اطلع املعدل عىل السبب ة هذا التعليل:) الطالع اجلارح عىل ما مل يطلع عليه املعدل، وقضييف األصحِّ 

يف حالة تساوي عدد اجلارحني  :، وقيلألن مع املعدل حينئذ زيادة علم وعلم توبته منه قدم عىل اجلارح وهو كذلك

نَ التعديلِ  ( عدلني أو نقص عدد اجلارحني فإنه يصار إىل الرتجيح بينهام بحسب القرائن وال حيكم بحكم عاموامل ) ومِ

طِ العدالةِ  ) احلاكم (حكمُ  لشخص ( عنده ملا حكم  إذ لو مل يكن عدال) من ذلك الشخص بالشهادةِ  ) يف الشاهد ( مشرتِ

ِ وكذ(  فاحلكم بشهاته يتضمن عدالته بشهادته لُ العاملِ مَ تعديل له يف هي ) املشرتط للعدالة يف الراوي برواية شخص ا عَ



٢٤١ 
 

ن ال يروي مَ  روايةُ  ) كذا ( و ، والعمل بروايته جيوز أن يكون احتياطا (ملا عمل بروايته وقيل: ليس تعديالاألصح، وإال 

) كام لو قال هو عدل،  يف األصحِّ  ( عن عدلأنه ال يروي إال  باالستقراء ) بأن رصح بذلك أو عرف من عادته عدلٍ  إال عنْ 

 تكون روايته عنه تعديال له. يف بعض األحيان فال جيوز أن يرتك عادته :وقيل

 



٢٤٢ 
 

 السنة -رابع والستونالدرس ال
 

 الصحايب والتابعي -تكملة مسائل اجلرح والتعديل
 

 . ومن هذه األمور:به هنا ليست مما جيرحالرواة والشهود واألصح أ به هناك أمور قيل إهنا من مجلة ما جيرحأوال: 

جيوز أن يكون الرتك  ألنه؛ إذا ترك العامل العمل بمقتىض رواية شخص، أو ترك احلاكم احلكم بمقتىض شهادة شخص -١

 ال جلرح يف الراوي أو الشاهد.لوجود معارض لرتك الرواية أو الشهادة 

؛ ألنه قد يكون ذلك لعدم اكتامل نصاب الشهادة ال لتحقق للشاهدإذا أقيم احلد عىل الشاهد بالزنا فليس ذلك جرحا  -٢

 كذب الشاهد.

 ؛ إذْ قد يكون مذهبه جواز ذلك.االجتهاديةونحوه من األمور  وكذا إذا أقيم احلد عىل شارب النبيذ

ن رو عنه بأن سامه بغري ما اشتهر به حتى ال يعرفوإذا دلّس الرا -٣  .ي اسم مَ

 فإن مل يبينه فهو جرح. باسمه الذي يعرفه به الناس برشط إذا سئل عنه يبينهوقيل: ال يعترب جرحا 

. ومن ذلك قول صاحب مجع اجلوامع: أخربنا ( أبو عبد اهللا احلافظ) ومن ذلك ما لو كنّى شخصا أو لقبه بام اشتهر به غريه

احلافظ، يقصد به احلاكم صاحب  يقصد به شيخه الذهبي. مع أن املعروف أن البيهقي كان يقول: حدثنا أبو عبد اهللا

 املستدرك.

 ه.يالزهري وهو مل يلقه، يوهم أنه قد لق لالراوي: قاكأن يقول  ومن ذلك ما يوهم اللقاء

كأن يقول: ( حدثنا فالن وراء النهر ) وهو يريد الفرات مثال، مع أن املعروف عند املحدثني أن ومن ذلك ما يوهم الرحلة 

 .، أنه يقصد هنر جيحون عىل احلدود بني أفغانستان وطاجكستانمن قال: حدثنا وراء النهر

ن يدرج كالمه مع متن احلديث بحيث ال يتميزان . فهو جمروح إليقاع غريه يف الكذب عىل النبي أما مدلس املتون وهو: مَ

 صىل اهللا عليه وسلم.

 : ن اجتمع ثانيا: الصحايبّ  . تهمؤمنا مميزا بالنبي صىل اهللا عليه وسلم يف حيامَ

 وإن مل يرو عنه شيئا، وإن مل يطل اجتامعه به، أو كان أنثى، أو أعمى كابن أم مكتوم.

، وقيل: ال يشرتط التمييز، أو بعد وفاة النبي صىل اهللا عليه وسلم فال يسمى به كافرا، أو غري مميز فخرج من اجتمع

 صحابيا.

ن اجتمع مؤمنا مميزا بالصحايب يف حياتهوالتابعي:   يشرتط يف التابعي أن يطول صحبته للصحايب. . وقيل:مَ

 اهللا هلم. فال يبحث عن عدالتهم يف رواية أو شهادة لتزكية والصحابة كلهم عدول

ن عارص النبي صىل اهللا عليه وسلم وكان عدال أنه اجتمع به ثبتت صحبته  .ولو ادعى مَ

 



٢٤٣ 
 

 ( شرح النص )
 

ــر ولــيسَ  ــروِ مَ بِ  عمــلٍ  تــركُ  حِ مــن اجلَ ــا ونحــوِ  يف شــهادةِ  ، وال حــدٌّ هِ بمشــهودِ  كــمٍ وحُ  هِ يِّ   ، وال تــدليسٌ نبيــذٍ  رشبِ  زنً

ــ بحيــثُ  إال أن يكــونَ  قيــلَ  ،مشــهورةٍ  غــريِ  بتســميةٍ  ــمل يبيّ  لَ ئِ لــو سُ  ا كقــولِ تشــبيهً  آخــرَ  اســام شــخصٍ  ، وال بإعطــاءِ هُ نْ

ـوالرحلـةِ  اللقـى إهيـامِ ، وال بمَ يعنـي احلـاكِ  ا بـالبيهقيِّ يعنـي الـذهبي تشـبيهً  ظُ احلـافِ  األصل: أبو عبـد اهللاِ ـ، أمَّ  سُ لِّ دِ ا مُ

 .فمجروحٌ  املتونِ 

. وإنْ ملْ يروِ  ن اجتمعَ مؤمنًا بالنبيِّ : مَ : الصحايبُّ .مسألةٌ  ومل يطلْ كالتابعيّ معهُ

، وأنَّ الصحابةَ عدولٌ  بِلَ ٌ عدلٌ صحبةً قُ
 .واألصحُّ أنهُ لو ادّعى معارصِ

........................................................................................................... 

ــرحِ (  ــن اجلَ ــيسَ م ــخص (ول ــهِ و  ) لش يِّ روِ ــلٍ بِمَ ــركُ عم ــرك (ت ــهودِهِ  ) ال ت ــمٍ بمش ك ــرتك حُ ــون ال ــواز أن يك ) جل

 ب ال ملعنـى يف الشـاهدألنـه النتفـاء النصـا ؛) بـأن مل يكمـل نصـاهبايف شـهادةِ زنًـا  ) لـه (وال حـدٌّ  ( ال جلرح ملعارض

يسـكر منـه وأمـا القـدر الـذي يسـكر منـه فاحلـد  ) أي يف القـدر الـذي النحـوِ رشبِ نبيـذٍ  ) ال يف ( و (يقتيض جرحـه 

) وال تــدليسٌ  مــن املســائل االجتهاديــة املختلــف فيهــا جلــواز أن يعتقــد إباحــة ذلــك (بــه حمــل وفــاق، ونحــو ذلــك 

) أي قـال ابــن  قيـلَ  ( ويســمى هـذا بتـدليس الشــيوخ ،) لــه حتـى ال يعـرف بتســميةٍ غـريِ مشـهورةٍ  فـيمن رو عنـه (

ــمعاين ( ــئِلَ  الس ــو سُ ــثُ ل ــونَ بحي ــه (إال أن يك ــهُ  ) عن ــهمل يبيّنْ ــذب في ــور الك ــه لظه ــرح ل ــذ ج ــنيعه حينئ ــإن ص  ،) ف

آخــرَ  بإعطــاءِ شــخصٍ اســام ) تــدليس ( وال ( جلــواز أن يكــون إخفــاءه لغــرض مــن األغــراض وأجيــب بمنــع ذلــك

ا  ا  ) بـه ( يعنـي احلـافظُ  اهللاِ أبـو عبـدُ  ) أخربنـا ( األصـلِ  ) صـاحب ( كقـولِ  ( ) له بشخص آخـرتشبيهً الـذهبي تشـبيهً

ــالبيهقيِّ  ــد اهللا احلــافظ (ب ــو عب ــا أب ــه أخربن ــه ( يعنــي ) يف قول ) لظهــور املقصــود وذلــك صــدق يف نفــس  احلــاكمَ  ) ب

) األول ويســمى تــدليس اإلســناد والرحلــةِ  اللقــىبإهيــامِ  ) تــدليس ( وال ( وهــذا مــن تــدليس الشــيوخ أيضــا األمــر

، فـإن مل يـأت بلفـظ كأن يقـول مـن عـارص الزهـري مـثالً ومل يلقـه. قـال الزهـري أو عـن الزهـري مومهـا أنـه سـمعه

ويســمى تــدليس البلــدان وهــو مــن أقســام تــدليس  والثــاين مــوهم بــل رصح بالســامع ممــن مل يســمع منــه فهــو كــذب،

ثنا فـالن وراء الكـأن يقـول  الشيوخ كـأن يكـون بـاجليزة ألن ذلـك نهـر مومهـا جيحـون، واملـراد هنـر مرصـ مـثال حـدّ

لِّسُ املتــونِ  مــن املعــاريض ال كــذب فيــه ( ــدِ ــا مُ )  فمجــروحٌ  ) وهــو مــن يــدرج كالمــه معهــا بحيــث ال يتميــزان (أمَّ

: الصــحايبُّ  (  إليقاعــه غــريه يف الكــذب عــىل النبــي صــىل اهللا عليــه وســلّم ) أي صــاحب النبــي صــىل اهللا عليــه  مســألةٌ

ــا (  وســلّم ــن اجتمــعَ مؤمنً ) ومل يطــلْ  ) عنــه شــيئا ( وإن مل يــروِ  يف حياتــه ( صــىل اهللا عليــه وســلم ) بــالنبيِّ  ) مميــزا (مَ

أي اجتامعه به أو كان أنثى أو أعمـى كـابن أم مكتـوم، فخـرج مـن اجتمـع بـه كـافرا أو غـري مميـز أو بعـد وفـاة النبـي، 

ــال ال ــن ق ــم لك ــدق اس ــرتط يف ص ــل يش ــك، وقي ــالف ذل ــة خ ــار مجاع ــحايب وإن اخت ــه ص ــز إن ــري املمي ــاوي يف غ ربم

وإطالــة االجــتامع نظــرا يف اإلطالــة إىل العــرف، ويف الروايــة إىل أهنــا املقصــود  واحــد الصــحايب الروايــة ولــو حلــديث



٢٤٤ 
 

ــابعيِّ  عظــم مــن صــحبة النبــي صــىل اهللا عليــه وســلّم لتبليــغ األحكــام (األ ) أي مــع الصــحايب فيكفــي يف  معــهُ  كالت

صــدق اســم التــابعي عــىل الشــخص اجتامعــه مؤمنــا بالصــحايب يف حياتــه، وهــذا مــا رجحــه ابــن الصــالح والنــووي 

ال يكفي ذلك من غـري إطالـة لالجـتامع بـه وبـه جـزم األصـل تبعـا للخطيـب البغـدادي، وفـرق بـأن  :وقيل ،وغريمها

ــعاف  ــي أض ــور القلب ــن الن ــؤثر م ــالنبي ي ــتامع ب ــاراالج ــن األخي ــريه م ــحايب وغ ــل بالص ــتامع الطوي ــؤثره االج ــا ي  م

ٌ  أنهُ  واألصحُّ ( 
) ألن عدالتـه متنعـه مـن الكـذب  لَ بـِقُ  صـحبةً  عـدلٌ  ) للنبـي صـىل اهللا عليـه وسـلّم ( لو ادّعـى معـارصِ

) األصـح  و ( يقبـل منـه ذلـك الفإنـه  يف ذلك، وقيل ال يقبل الدّعائه لنفسه رتبة هو فيهـا مـتهم كـام لـو قـال أنـا عـدل

كنـتم خـري أمـة ادة ألهنـم خـري األمـة لقولـه تعـاىل: ) فال يبحث عـن عـدالتهم يف روايـة وال شـه عدولٌ  الصحابةَ  أنَّ  (

خـري أمتـي راد هبـم الصـحابة، وخلـرب الصـحيحني: فـإن املـ. وكـذلك جعلنـاكم أمـة وسـطاوقولـه:  .أخرجت للناس

 مـن كـان ظـاهر العدالـة أو مقطوعهـا كالشـيخني ريض هـم كغـريهم فيبحـث عـن عـدالتهم يف ذلـك إال :وقيل .قرين

 .اهللا عنهام
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 السنة -الخامس والستونالدرس 
 

 طرق رواية الصحايب -نقل احلديث باملعىن -املرسل
 

. باسقاط الواسطة قال النبي صىل اهللا عليه وسلم كذا -تابعيا كان أم من بعده -قول غري صحايبأوال: احلديث املرسل: 

 نبي صىل اهللا عليه وسلم. هذا اصطالح األصوليني. بينه وبني ال

ن بعد التابعي . ابعي عن النبي صىل اهللا عليه وسلمقول الت :وأما اصطالح املحدثني فهو أي بإسقاط الصحايب. أما قول مَ

 فهو معضل.

ل من كبار التابعني ال حيتج باملرسل للجهل بالواسطةثانيا:  بن أيب حازم وأيب عثامن كقيس  ولكن حيتج به إذا كان املرسِ

ل واحد مما ييل:برشط أن يالنهدي   عضد ذلك املرسَ

ل ال يروي إال عن عدل -١ ، فحينئذ ال يرض بن املسيبسعيد و كأيب سلمة بن عبد الرمحن أن يكون ذلك الراوي املرسِ

 اجلهل بالواسطة ويعترب احلديث يف حكم احلديث املسنَد املتصل.

 .فعله صحايب أو وافق قولأن ي -٢

 .يقول به األكثر من أهل العلمأن  -٣

 صحيحا كان أم ضعيفا. أن يرو من طريق آخر مسند -٤

ل آخر قد أرسل نفس احلديث -٥  وكان شيخ االول غري شيخ الثاين. أن يكون هنالك مرسِ

 .نكريويشتهر من غري  أن ينترش بني العلامء -٦

 .أن يوافقه قياس -٧

 ومل يصل إىل حد اإلمجاع فإنه حينئذ يكون حجة بنفسه. أي أن يعمل به أهل العرص -٨

املرسل  ، إال إذا عضددليال واحدا انيكونبمجموعهام معا : احلجة ليس يف املرسل وحده وال فيام عضده وحده بل ثالثا

 املسند الصحيح وذلك املرسل.  :دليالن لنامسند صحيح فإنه يكون 

 صحيح رجحات فإذا عارض دليل واحد هذا املرسل الذي تقو بمسندوتظهر الفائدة عند التعارض والبحث عن امل

 دليلني. الجتامعترجح 

املسند الذي مل احلديث فهو مع االحتجاج به أضعف من  - غري احلديث الصحيح - بعاضد قول إذا تأن املرسَ رابعا: 

 فعند التعارض يقدم املسند عىل املرسل الذي تقو بعاضد. يسقط منه أحد

إذا جترد املرسل عن عاضد يعضده ومل يكن يف الباب سو هذا املرسل وكان مقتىض هذا املرسل هو املنع من يشء  خامسا:

 . وقيل: ال جيب.فإنه جيب الكف عنه احتياطا

 .جيوز نقل احلديث باملعنى لعارف بمدلوالت األلفاظ ومواقِع الكالمسادسا: 
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ملفردات الواردة يف احلديث ليتمكن من تبديل لفظ بآخر مساو له يف فاملعرفة بمدلوالت األلفاظ يعني: معرفة معنى ا

املعنى، واملعرفة بمواقع الكالم يعني: معرفة األحوال الداعية إىل إيراد الكالم عىل وفقها ومقتضاها. كاإلنكار املقتيض 

ن املقتيض إليراد الكالم خاليا من إليراد الكالم مؤكدا وجوبا، والرتدد املقتيض إيراد الكالم مؤكدا استحسانا، وخلو الذه

 التوكيد، إىل غري ذلك من األحوال املقتضية إليراد الكالم مشتمال عىل خصوصية مناسبة للحال كام تقرر يف علم املعاين.

 .فإن مل يكن عارفا بام ذكر مل جيز له أن يروي احلديث بمعناه خشية إفساده

هللا عليه وسلم كذا أو عن رسول اهللا كذا فالظاهر أنه سمعه منه صىل اهللا عليه إذا قال الصحايب قال رسول اهللا صىل اسابعا: 

 .وسلم فهو حجة

. وقيل: ال ألنه مل ينقل إلينا إذا قال الصحايب سمعت النبي صىل اهللا عليه وسلم أمر بكذا أو هنى عن كذا فهو حجةثامنا: 

 ام لفظ األمر والنهي تسمحا وجمازا. وال خيفى ضعفه.لفظه فلعل الصحايب مل يرد باألمر والنهي حقيقته وأطلق عليه

ينا عن كذا: تاسعا رنا وهنُ ؛ ألن الظاهر أن اآلمر والناهي هو الرسول فهو حجة -بالبناء للمجهول -إذا قال الصحايب أُمِ

 صىل اهللا عليه وسلم.

 ن املقصود سنة النبي صىل اهللا عليه وسلم.؛ ألن الظاهر أإذا قال الصحايب من السنة كذا فاألكثر من العلامء حيتج به: عارشا

 وقيل: ال حيتج بذلك؛ الحتامل أن يقصد بالسنة سنة البلد.

 :إذا قال الصحايب ما ييل: إحد عرش

 .كنا معارش الناس نفعل يف عهده صىل اهللا عليه وسلم كذا -١

 .كان الناس يفعلون يف عهده صىل اهللا عليه وسلم كذا -٢

 .صىل اهللا عليه وسلم كذاكنا نفعل يف عهده  -٣

 فهو حجة لظهور تقرير النبي صىل اهللا عليه وسلم هلم. 

 وقيل: ليس بحجة جلواز أن ال يعلم الرسول صىل اهللا عليه وسلم به.

ألن  إذا قال الصحايب كان الناس يفعلون كذا من غري أن يذكر يف عهده صىل اهللا عليه وسلم فهو حجة أيضا: اثنا عرش

راد بالناس مجيعهم فيكون هذا حكام بإمجاع الصحابة عىل أمر. ومن هذا القبيل لو قال الصحايب: كانوا ال الظاهر أن امل

يقطعون يد السارق إذا رسق التافه القيمة كرغيف خبز ونحوه فال بد من النصاب  يقطعون يف اليشء التافه. أي كانوا ال

ع. وقيل: ليس بحجة الحتامل أن يكون املراد بعض الناس ال الرشعي وهو ربع دينار من الذهب فهذا حجة لظهور اإلمجا

 مجيعهم.
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 ( شرح النص )
 

ـرْ مُ  كانَ  إال إنْ  لُ قبَ ال يُ  هُ أنَّ  ، واألصحُّ إىل النبيِّ  صحايبٍّ  غريِ  : مرفوعُ لُ : املرسَ مسألةٌ  ـوعَ  التـابعنيَ كبـارِ مـن  هُ لُ سِ  كـونُ  هُ دَ ضَ

ـأو مُ  دٌ أو مسـنَ  األكثرِ  أو قولُ  هُ علُ أو فِ  صحايبٍ  قولُ  هُ دَ ضَ أو عَ  ،دٌ سنَ مُ  وَ وهُ  عدلٍ  ال يروي إال عنْ  هِ لِ سِ رْ مُ  أو  أو انتشـارٌ  لٌ رسَ

ـ أضعفُ  بضعيفٍ  هِ باعتضادِ  هُ ، وأنَّ ، وإال فدليالنِ دِ بالعاضِ  مل حيتجَّ  إنْ  ةٌ حجّ  ها. واملجموعُ أو نحوُ  العرصِ  أو عملُ  قياسٌ   نْ مِ

َ  ، فإنْ دِ املسنَ   .هِ ألجلِ  االنكفافُ  فاألصحُّ  سواهُ  وال دليلَ  دَ رَّ جتَ

، فعنه، فسمعتُه أمرَ وهنـى أو  تجُّ بقولِ الصحايبِّ قالَ النبيُّ ، وأنَّهُ حيُ فٍ : األصحُّ جوازُ نقلِ احلديثِ باملعنى لعارِ رنـا مسألةٌ أُمِ

لُ يف عهدِ  ، فكنَّا نفعَ ، أو كانَ النَّاسُ يفعلونَ َ النَّاسِ
، فكانَ معارشِ ن السنَّةِ ه ومِ ، فكـانَ النـاسُ أو نحوُ هِ صىل اهللاُ عليهِ وسـلَّمَ

، فكانوا ال يقطعونَ يف التَّافِهِ   .يفعلونَ

....................................................................................................................... 

لُ (  : املرسَ  إىل ) تابعيا كان أو مـن بعـده (مرفوعُ غريِ صحايبٍّ  وبعض املحدثني (املشهور عند األصوليني والفقهاء  )مسألةٌ

ثني مرفوع تابعي إىل النبي، وعندهم املعضل النبيِّ   :) صىل اهللا عليه وسلّم مسقطا لواسطة بينه وبني النبي، وعند أكثر املحدّ

قبَـلُ واأل ما سقط منه من غري الصحابة راوٍ ( :ما سقط منه راويان فأكثر، واملنقطع ) أي ال حيـتج بـه للجهـل صحُّ أنَّـهُ ال يُ

لُ  بعدالة الساقط ( سِ رْ ـلِهِ  ) كقيس بن أيب حازم وأيب عثامن النهـدي (هُ من كبارِ التابعنيَ إال إنْ كانَ مُ سِ رْ هُ كـونُ مُ ـدَ ضَ ال  وعَ

)  وهـوَ  ( يض اهللا عنـهر ) كأن عرف ذلك من عادته كأيب سلمة بن عبد الرمحن يـروي عـن أيب هريـرةيروي إال عنْ عدلٍ 

هُ قولُ صحايبٍ أو فعلُ  ) حكام ألن إسقاط العدل كذكره ( دٌ نَ سْ مُ  حينئذ ( دَ ضَ  صـحايبَّ  ) مـن العلـامء الأو قولُ األكثرِ  هُ أو عَ

ل (يرسله آخر يروي عن غري شـبأن ي)  لٌ أو مرسَ  ل أم غريه () سواء أسنده املرسِ أو مسنَدٌ  فيهم ( لـه )  أو انتشـارٌ  وخ األوّ

 هم) ككون مرسـله إذا شـارك احلفـاظ يف أحـاديث هاأو نحوُ  ) عىل وفقه ( العرصِ  ) أهل ( أو عملُ  أو قياسٌ  من غري نكري (

الراوي فإنـه  إىل. وهذا يف حقيقته رشط يعود وافقهم فيها ومل خيالفهم إال بنقص لفظ من ألفاظهم بحيث ال خيتل به املعنى

ثـم بعـد ذلـك  فإن كان يشذ عـنهم ردّ حديثـه، يف حفظهم عني وأن يكون يوافق احلفاظأن يكون من كبار التابفيه يشرتط 

يقبل مطلقا ألن العدل ال يسقط الواسطة إال وهو عدل عنده وإال كان ذلك  :وقيل فإن املرسل حينئذ يقبل، يعضده عاضد

) ال جمـرد املرسـل وال جمـرد عاضـده  حجـةٌ  ) من املرسل وعاضـده ( واملجموعُ (  مطلقا يقبل ال :تلبيسا قادحا فيه، وقيل

 إنْ  لضعف كل منهام منفردا، وال يلزم من ذلك ضعف املجموع، ألنه حيصل من اجتامع الضعيفني قوة مفيدة للظـن هـذا (

 ) إذ العاضـد حينئـذ دليـل برأسـه دلـيالنِ  ) ـهام ( فـ ) بأن كان حيتج به كمسند صحيح ( وإال ) وحده ( دِ بالعاضِ  حيتجَّ  ملْ 

 ) أي املرسـل ( هُ أنَّـ ) األصـح ( و آخر فريجح هبـام عنـد معارضـة حـديث واحـد هلـام ( رسل ملا اعتضد به صار دليالوامل

) يقصد بالضعيف ما ال حيتج به لوحده كقول الصحايب أو فعله أو عمـل األكثـر (  بضعيفٍ  ) أي مع اعتضاده ( هِ باعتضادِ 

ه ألن العدل ال يسقط إال من جيزم بعدالته، بخالف من يذكره فيحيل األمر أقو من :) املحتج به، وقيل دِ من املسنَ  أضعفُ 

ال نسلم ذلك أما إذا اعتضد بصحيح، فال يكون أضعف من مسند يعارضه بل هو أقو منه، كام علـم  :فيه عىل غريه. قلنا
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ألن  ؛القبول بكبار التـابعني أما مرسل صغار التابعني كالزهري فباق عىل عدم قبوله مع عاضده لشدة ضعفه، وقيد ،مما مر

غالب رواياهتم عن الصحابة فيغلب عىل الظن أن الساقط صحايب، فإذا انضم إليه عاضـد كـان أقـرب إىل القبـول وعليـه 

ينبغي ضبط الكبري بمن أكثر رواياته عن الصحابة والصغري بمن أكثر رواياته عن التابعني عىل أن ابن الصالح والنـووي مل 

كله يف مرسل غري صحايب كام عرفت، أما التفصيل هذا اعلم أن قوي، وقول وهو  فقبلوا املرسل حيثام اعتضد يقيدا بالكبار

) هذا املرسل  دَ جترَّ  فإنْ  مرسله فمحكوم بصحته عىل املذهب ألن أكثر رواية الصحابة عن الصحابة وكلهم عدول كام مرّ (

)  االنكفـافُ  ) أنه جيـب ( فاألصحُّ  ( ن فعلهعأي احلظر  املنع من يشء ) ومدلوله واهُ سِ  ) يف الباب ( وال دليلَ  عن عاضد (

ال جيـب ألنـه لـيس  :املرسل احتياطا ألن ذلك حيدث شبهة توجب التوقـف، وقيـلألجل ) أي  هِ ألجلِ  عن ذلك اليشء (

 .دليل سواه فيجب االنكفاف قطعا إن وافقه وإال عمل بمقتىض الدليل بحجة حينئذ، أما إذا كان ثمَّ 

فٍ  (  : األصحُّ جوازُ نقلِ احلديثِ باملعنى لعارِ بأن يأيت بلفظ بدل آخر مسـاو  وذلكبمعاين األلفاظ ومواقع الكالم  )مسألةٌ

لفـظ  ال جيـوز إن مل يـنس :ألن املقصود املعنى واللفظ آلة، وقيل ؛اللفظ اآلخر أو مل يرادفه سَ نْ له يف املراد والفهم، وإن مل يَ 

ألنـه قـد ال  ؛إنام جيوز بلفظ مرادف بخالف غري املـرادف :لفوت الفصاحة يف كالم النبي، وقيل يه وسلمالنبي صىل اهللا عل

ـتجُّ بقـولِ  ) األصـح ( و أما غري العارف فال جيـوز لـه تغيـري اللفـظ قطعـا ( .ال جيوز مطلقا :يويف باملقصود، وقيل أنَّـهُ حيُ

أن يكون بينهام واسطة مـن تـابعي  نه ظاهر يف سامعه منه، وقيل ال. الحتامل ) صىل اهللا عليه وسلّم، ألالصحايبِّ قالَ النبيُّ 

) أي عـن النبـي ملـا مـر،  عنه ) ـبقوله ( فـ ( عىل القول اآلخر يف املسألة ، وقلنا نبحث عن عدالة الصحابةآخر أو صحايب

ال جلـواز أن  :ور أمـر وهنـي منـه، وقيـل) لظهـوره يف صـد وهنى رَ ه أمَ سمعتُ  ) ـبقوله ( فـ ال لظهوره يف الواسطة ( :وقيل

م  رنا أو نحوهُ مِ أُ  ) بقوله ( أو يطلقهام الراوي عىل ما ليس بأمر وال هني تسمحا ( ) مما بني للمفعول كنهينا أو أوجب أو حـرّ

جيـاب اإلأن يكـون ال. الحتامل أن يكون اآلمر والناهي بعض الـوالة و :علينا أو رخص لنا لظهور أن فاعلها النبي، وقيل

ال جلواز إرادة  :) كذا لظهوره يف سنة النبي، وقيل ن السنةِ مِ  ) بقوله ( و ( له وفهام من قائله اوالتحريم والرتخيص استنباط

َ  انَ فك سنة البلد ( اسُ يفعلـونَ  ) نفعل يف عهده صىل اهللا عليه وسلّم ( الناسِ  معارشِ ) يف عهـده صـىل اهللا عليـه أو كانَ النـَّ

هِ صىل اهللاُ عليهِ وسلَّمَ  فكنَّا وسلّم ( لُ يف عهدِ فكـانَ  ال يعلـم بـه ( أنال جلـواز  :) لظهوره يف تقرير النبي عليـه، وقيـلنفعَ

، فكانوا ال يقطعونَ يف  ) قالته عائشة ريض اهللا عنها لظهور ذلك يف مجيع النـاس الـذي هـو  هِ افِ التَّ  ) اليشء (الناسُ يفعلونَ

. تنبيه: األثر وعطف الصور بالفاء إشارة إىل أن كل صورة دون ما قبلها رتبة ،اس خمصوصنيال جلواز إرادة ن :إمجاع، وقيل

أقف عليه بذلك اللفظ والثابت هو ما يف مصنف ابن أيب شيبة وغريه: مل يكـن يقطـع عـىل  املذكور عن أم املؤمنني عائشة مل

 عهد النبي صىل اهللا عليه وسلم يف اليشء التافه.

 



٢٤٩ 
 

 السنةخاتمة  -لستونالسادس واالدرس 
 

 حتمل الروايةطرق 
 

م ألفاظ الصحايب حينام يروي احلديث كقوله: قال أو عن أو سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، والغالب ذكر  تقدّ

 األعم أن يكون سامعه منه صىل اهللا عليه وسلم.

 بعض وهي: وأما غري الصحايب فله يف حتمل وأداء الرواية عدة طرق بعضها أعىل رتبة من

 . سواء أكان يقرأ من كتابه أو من حفظه.أن يقوم الشيخ بقراءة األحاديث عىل الطالب وهم يكتبونوهي:  اإلمالء أوال:

 . سواء أكان يقرأ من كتاب أو من حفظه.من غري إمالء عليهموهو: أن يقرأ الشيخ األحاديث  التحديث ثانيا:

 .ءة الطالب عىل الشيخ وهو يسمعهقراثالثا: 

 من طالب احلديث عىل الشيخ. سامع الطالب احلديث من قراءة غريهرابعا: 

ك روايتها عني، ل : كأن يناول الشيخ الطالب مسموعاته مكتوبة ويقول له أجزتُ املناولة أو املكاتبة مع اإلجازةخامسا: 

 ه إذا كان غائبا وجييزه أيضا.للطالب احلارض يف املجلس أو يرسلها ل هاأن يكتب الشيخ مروياته أو بعضها ثم يدفعأو 

 عىل أنواع: يأي أن جييزه من غري أن يدفع له مكتوبا وه اإلجازة بال مناولةسادسا: 

كَ رواية صحيح البخاري عني. فهي إجازة لطالب معني يف كأن يقول له أجزتُ ل خاصيشء يف  ة بهإجازة خاص -١

  يشء معني.

 ك رواية مجيع مسموعايت. ل تُ كأن يقول له أجز إجازة خاصة يف يشء عام -٢

 كأن يقول أجزت ملن عارصين رواية صحيح البخاري عني. إجازة عامة يف يشء خاص -٣

 كأن يقول أجزت ملن عارصين رواية مجيع مسموعايت. إجازة عامة يف يشء عام -٤

 ك.ل  أن يقول أجزتكأن يقول هذه مسموعايت ويدفعها للطالب من غري املناولة أو املكاتبة من غري إجازةسابعا: 

 كأن يقول للطالب هذا الكتاب من مسموعايت عىل فالن. بال إجازةاإلعالم ثامنا: 

 كأن يويص بكتاب إىل غريه لريويه عنه عند سفره أو موته. الوصية تاسعا:

  كأن جيد كتابا بخط شيخ معروف. الوجادة:  عارشا

 يث من الطرق السابقة.واملختار جواز رواية احلديث بأي طريقة حتمل هبا احلد

،  -١: منهاوللمحدثني ألفاظ يستعملوهنا يف األداء  ئ عليه وأنا أسمع،  -٤قرأت عليه،  -٣حدثني،  -٢أمىل عيلّ رِ  -٥قُ

 -٩أخربين إعالما،  -٨،  أنبأين مناولة أو مكاتبة -٧أخربين إجازة  -٦أخربين إجازة ومناولة أو أخربين إجازة ومكاتبة 

 ،   وجدت بخطه. -١٠أوىص إيلّ

 



٢٥٠ 
 

 ( شرح النص )
 

 ِتَمةٌ اخَ 
بَةٌ معَ  كاتَ ةٌ أو مُ لَ ،، فمناوَ هُ امعُ ، فسَ هُ عليهِ تُ راءَ ، فتحديثًا، فقِ : قراءةُ الشيخِ إمالءً تَنَدُ غريِ الصحايبِّ سْ إجازةٍ، فإجازةٌ خلاصٍّ يف  مُ

، فعامٍّ  ، فخاصٍّ يف عامٍّ نْ يوجَ  خاصٍّ النٍ ومَ لِفُ ، فَ ، ففي عامٍّ ، يف خاصٍّ بَةٌ كاتَ ةٌ أَو مُ لَ لِه، فمناوَ ن نَسْ ، دُ مِ ، فإعالمٌ يَّةٌ فوصِ

ا جَ وايةِ باملذكوراتِ ال إجازةِ فوِ . واملختارُ جوازُ الرِّ ةٌ . دَ ثنيَ ناعةِ املحدِّ ن صِ ، وألفاظُ األداءِ مِ لِ فالنٍ نْ نَسْ نْ يوجدُ مِ  مَ

.................................................................................................................... 

َةٌ  ( هذه امتِ تَنَدُ  ( الشيخ عن احلديث أخذ أي لالتحمّ  مراتب يف )خَ سْ غريِ الصحايبِّ يف تلقي احلديث (  إليه) أي ما استند  مُ

ق السامع املبارش من النبي صىل اهللا من التابعني فمن بعدهم، وقيد بغري الصحايب ألن الصحايب يتلقى احلديث غالبا بطري )

 (من حفظه أو من كتابه  ) عىل الطالبقراءةُ الشيخِ عليه وسلم بال قراءة من كتاب أو مناولة أو غريها من التفصيالت ( 

هُ عليهِ  (حدثه من حفظه أو من كتاب  ءسوا ) بال إمالء فتحديثًا أي والطالب يكتب ( )إمالءً  تُ راءَ  خ () أي عىل الشيفقِ

هُ  امعُ بَةٌ معَ إجازةٍ  ض (رْ ) بقراءة غريه عىل الشيخ ويسمى هذا والذي قبله بالعَ فسَ كاتَ ةٌ أو مُ لَ ) كأن يدفع له الشيخ فمناوَ

 أو يكتب شيئا من حديثه حلارض عنده أو غائب عنه، ويقول له أجزت لك روايته عني ( ،به أو نسخة مقابلة أصل سامعه

لك رواية  كأجزتُ اص من الرواة بيشء خاص من حديثه خلأي ) خلاصٍّ يف خاصِّ  مكاتبة () بال مناولة وال فإجازةٌ 

 أي أدرك زمني ) كأجزت ملن أدركنييف خاصٍّ  فعامٍّ  يع مسموعايت () كأجزت لك رواية مجيف عامٍّ  فخاصٍّ  ( البخاري

لِه  () كأجزت ملن عارصين رواية مجيع مرويايتعامٍّ  يف ) ـعام ( فـ رواية مسلم ( ن نَسْ دُ مِ نْ يوجَ النٍ ومَ لِفُ  ) تبعا له ( فَ

بَةٌ  كاتَ ةٌ أَو مُ لَ يقول هذا الكتاب من كأن  وال مناولة ) بال إجازة فإعالمٌ  ) بال إجازة إن قال معها هذا من سامعي (فمناوَ

يَّةٌ  ( أي من غري أن يأذن يف روايته عنه فالن مسموعايت عىل ه لريويه عنه عند سفره أو ) كأن يويص بكتاب إىل غريفوصِ

ةٌ  موته ( ادَ جَ وايةِ  ( ) كأن جيد حديثا أو كتابا بخط شيخ معروففوِ القول بامتناع أما ) وباملذكوراتِ  واملختارُ جوازُ الرِّ

 وىلهبا جائزة عند الشافعي وغريه، فاألربعة أ مردود بأهنا أرفع من الوجادة والروايةفالرواية باألربعة التي قبل الوجادة 

لِ فالنٍ  ال إجازةِ  ( أي أهنم إذا أجازوا الوجادة وهي أدون اجلميع فجواز غريها من باب أوىل نْ نَسْ نْ يوجدُ مِ بأن يقول  )مَ

ا ومن سيوجد من نسله تبعا له  :بخالف لو قال فال جيوزأجزت من سيوجد من نسل زيد برواية البخاري مثال  أجزت زيدً

) أي األلفاظ وألفاظُ األداءِ  ال جتوز الرواية باإلجازة بأقسامها ( :جتوز، وقيل :، وقيل تقدمكامللمعدوم بالتبع فإهنا جتوز 

ثنيَ التي تؤد هبا الرواية (  ناعةِ املحدِّ ن صِ  ،حدثني ،أمىل عيلّ  :فلتطلب منهم ومنها عىل ترتيب ما مر ال األصوليني )مِ

أنبأين مناولة أو مكاتبة، أخربين  ،أخربين إجازة ،ولة أو مكاتبةأخربين إجازة ومنا ،وأنا أسمع قرء عليه ،قرأت عليه

 ، وجدت بخطه.أوىص إيلّ  ،إعالما

 



٢٥١ 
 

 اإلجماع -السابع والستونالدرس 
 

 مقدمة
 

 .عىل أي أمر من العصور يف عرص اتفاق جمتهدي األمة بعد وفاة سيدنا حممد صىل اهللا عليه وسلم: اإلمجاعأوال: 

 أمور:وقد علم من هذا التعريف 

 للمجتهدين.  ة أو خمالفة الغريفال عربة باتفاق غريهم قطعا، وال عربة بموافق اختصاص اإلمجاع باملجتهدين -١

 ألن اإلسالم رشط يف املجتهد فال عربة بوفاق الكافر وال بخالفه. اختصاصه باملسلمني -٢

يكفي إمجاع أهل مكة فقط، أو املدينة  ا أنه ال؛ فيرض خمالفة الواحد، وعلم من هذأنه ال بد من إمجاع كل املجتهدين -٣

 فقط، أو أهل احلرمني.

 .ألنه إن وافقهم فاحلجة يف قوله وإن مل يوافقهم فال عربة بقوهلم دونهعدم انعقاده يف حياته صىل اهللا عليه وسلم  -٤

 وعرص غريهم من الناس. وأما بعد عرصه فالعصور مجيعا سواء يف إمكانية اإلمجاع وحجيته ال فرق بني عرص الصحابة

بناء عىل أن اإلمجاع من خصائص هذه  -ليس إمجاعا أن اتفاق األمم السابقة عىل أمة سيدنا حممد صىل اهللا عليه وسلم -٥

 علينا ألن رشع من قبلنا ليس رشعا لنا يف األصح.  وليس بحجة -األمة

 ويف عقيلكتدبري اجليش وأمور الرعية،  يف دنيوي: كصالة وزكاة، وقد يكون أن إمجاع املجتهدين قد يكون يف ديني -٦

  ككون الفاء للتعقيب. ويف لغويكحدوث العامل، 

املجتهد هو خصوص الفقيه بل يرجع يف كل أمر إىل أهله فاملجتهدون يف اللغة مثال إمجاعهم يف بوعلم أنه ليس املراد 

فن من الفنون وهكذا يف األمور الدنيوية يرجع فيها إىل  مسائل اللغة معترب وإن مل يعترب قوهلم يف الرشعيات وهكذا يف كل

 أهل االختصاص. 

 ثانيا: ال يشرتط يف اإلمجاع ما ييل:

األمة بل  اتفاق خالفا للروافض فإهنم يعتدون باإلمجاع ال بناء عىل حجية ال يشرتط وجود معصوم بني أهل اإلمجاع -١

 بينهم.بناء عىل وجود اإلمام املعصوم 

. وأقل ما حيصل به اإلمجاع اثنان فلو مل يكن يف ط يف أهل اإلمجاع أن يكونوا عددا كثريا حيصل بنقلهم التواتريشرت ال -٢

 يؤمن عليه اخلطأ.  األمة إال جمتهد واحد فال ينعقد اإلمجاع بقوله وليس قوله بحجة ألنه ال

كان املجتهد فاسقا وخالف بقية املجمعني فهل  وبناء عليه لو -عىل ما اختاره األكثر -تشرتط العدالة يف املجتهد ال -٣

 بحيث ال ينعقد اإلمجاع بدونه ؟ اجلواب نعم فال بد من أن يتفق معهم. يعترب بقوله

بل ينعقد اإلمجاع بلحظة اتفاقهم وهلذا قالوا لو مات املجمعون عقب إمجاعهم كأن  بعد اإلمجاعال يشرتط طول الوقت  -٤

 خرّ السقف عليهم انعقد.



٢٥٢ 
 

. وعليه فال جيوز للمجتهد منهم الرجوع  يشرتط انقراض عرص املجمعني بأن يموت أهله بل ينعقد بلحظة امجاعهمال -٥

ل بعد إمجاعهم عامل آخر وصار جمتهدا فإنه ال حيل له خرق عن قوله بأن طرأ عليه ما جعله يغري اجتهاده، كام أنه لو تأهّ 

 ما ما بعد ذلك من املسائل فال بد من قوله معهم.إمجاعهم السابق ألنه مل يكن حينها جمتهدا، وأ

 



٢٥٣ 
 

 ( شرح النص )
 

 في اإلجماعِ  ثُ الثالِ  الكتابُ 
 

 أو غريَ  أو عدولٍ  التواترِ  عددِ  أو بلوغِ  معصومٍ  ولو بال إمامٍ  .أمرٍ  عىل أيِّ  يف عرصٍ  حممدٍ  وفاةِ  بعدَ  ةِ مَّ جمتهدي األُ  اتفاقُ  وَ وهُ 

َ أو قَ  صحايبٍّ   وباملسلمنيَ  ،هلم يف األصحِّ  هِ ا وال بوفاقِ م قطعً هِ غريِ  اتفاقِ ب فال عربةَ  باملجتهدينَ  هُ اختصاصُ  مَ لِ عُ فَ  .نُ الزمَ  رصُ

 حجةً  ا وليسَ إمجاعً  هُ قولُ  مل يكنْ  إال واحدٌ  لو مل يكنْ  هُ ، وأنَّ حممدٍ  ه يف حياةِ انعقادِ  وعدمُ  ،وهو األصحُّ  ن الكلِّ مِ  ال بدَّ  هُ وأنَّ 

 .يشرتطُ  ال العرصِ  اضَ انقر وأنَّ  ،عىل املختارِ 

...................................................................................................................... 

ةِ بع ( فقال: الثالث الدليل يف رشع والسنة الكتاب من فرغ ملا وَ اتفاقُ جمتهدي األُمَّ دَ وفاةِ الكتابُ الثالِثُ يف اإلمجاعِ وهُ

) وقالت ولو بال إمامٍ معصومٍ  ) كان من ديني ودنيوي وعقيل (عىل أيِّ أمرٍ  يف عرصٍ  ) صىل اهللا عليه وسلّم (حممدٍ 

 بأن كان متخفيا فنحن نعلم وجوده إمجاال وإن مل نتحقق شخصه ال بد منه وال خيلو الزمان عنه وإن مل تعلم عينه :الروافض

 بلوغِ  ) بال ( أو ( ، هذا وحكاية األقوال عنهم ملجرد العلم وإال فليس خلالفهم اعتبارتبع لهواحلجة يف قوله فقط وغريه 

كون  يعترب :) بناء عىل أن العدالة ليست ركنا يف املجتهد وهو األصح، وقيل عدولٍ  ) بال ( أو يشرتط ( :وقيل ) تواترٍ  عددِ 

) فال  صحايبٍّ  غريَ  ) كان املجتهد ( أو ( ليه ال يعترب وفاق الفاسقفع املجتهد ركن يف العدالة بناء عىل أن املجتهدين عدوال

َ  خيتص هبم لكثرة غريهم كثرة ال تنضبط فيبعد اتفاقهم عىل يشء ( :وقالت الظاهرية ،خيتصّ اإلمجاع بالصحابة أو قَرصُ

نُ  اإلمجاع ك -ع الظنييشرتط طوله يف اإلمجا :) كأن مات املجمعون عقب إمجاعهم بخرور سقف عليهم، وقيل الزمَ

 ) أي اإلمجاع ( هُ اختصاصُ  ) من احلد زيادة عىل ما مر ( مَ لِ عُ فَ  ( بخالف القطعي -السكويت الذي سيأيت الكالم عليه

م  ) بأن ال يتجاوزهم إىل غريهم ( باملجتهدينَ  هِ ا )  ) وهم العوام (فال عربةَ باتفاقِ غريِ وال بوفاقِهِ هلم يف أي اتفاقا ( قطعً

) أي أن عدم اعتبار إمجاع العوام حمل وفاق ولكن وقع خالف يف أنه هل يشرتط أن ينضم العوام للمجتهدين يف  األصحِّ 

) علم  و ( يشرتط :وقيليشرتط،  اإلمجاع كي يصدق أن األمة بأرسها أمجعت أو ال يشرتط ذلك ؟ األصح أنه ال

 ) علم ( و وال بخالفه ( - ببدعةكفر ولو  -ة بوفاق الكافر ) ألن اإلسالم رشط يف املجتهد فال عرب باملسلمنيَ  اختصاصه (

ن  ) فيرض خمالفة الواحد ولو تابعيا بأن  األصحُّ  وهوَ  ) ألن إضافة جمتهد إىل األمة تفيد العموم (الكلِّ  ) اتفاق (أنَّهُ ال بدَّ مِ

من أهل مكة وأهل املدينة  كفي اتفاق كليرض خمالفة االثنني دون الواحد، وقيل ي :كان جمتهدا وقت اتفاق الصحابة، وقيل

وأهل احلرمني، وقيل غري ذلك. فعلم أن اتفاق كل من هؤالء ليس بحجة يف األصح وهو ما رصح به األصل، ألنه اتفاق 

وله ) صىل اهللا عليه وسلّم، ألنه إن وافقهم فاحلجة يف قعدمُ انعقادِه يف حياةِ حممدٍ  ) علم ( و بعض جمتهدي األمة ال كلهم (

) إذ أقل ما  اإمجاعً  هُ قولُ  مل يكنْ  واحدٌ  ) جمتهد ( إال ) يف العرص ( لو مل يكنْ  هُ أنَّ  ) علم ( و وإال فال اعتبار بقوهلم دونه (

حجة وإن مل  :) النتفاء اإلمجاع عن الواحد، وقيل عىل املختارِ  ةً حجّ  ) قوله ( وليسَ  يصدق به اتفاق جمتهد األمة اثنان (



٢٥٤ 
 

) يف انعقاد اإلمجاع  ال يشرتطُ  ) بموهتم ( العرصِ  ) أهل ( انقراضَ  أنَّ  ) علم ( و نحصار االجتهاد فيه (يكن إمجاعا ال

 .يشرتط انقراضهم  :مع بقاء املجمعني ومعارصهيم وهو األصح كام سيأيت، وقيل اإلمجاع لصدق حد
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 اإلجماع -الثامن والستونالدرس 
 

 مسائل يف اإلمجاع
 

ال يكون  :. وقيلفإمجاعهم يكشف عن ترشيع ال أهنم املرشعون مجاع من مستند من كتاب أو سنة أو قياسال بدَّ لإلأوال: 

 .عن قياس

 .إذا اختلف املجتهدون يف مسألة عىل قولني أو أكثر فخالفهم إما أن يستقر أو ال يستقرثانيا: 

 .قائل مصمم عىل قولهيعلم به أن كل  طويل عرفا أن يميض بعد اخلالف زمنواخلالف املستقر هو: 

. فقد يرجعون أن يميض بعد اخلالف زمن قصري عرفا ال يتحقق معه تصميم كل قائل عىل قولهواخلالف غري املستقر هو: 

 عنه ويتفقون بعد اختالفهم.

 ؟ فيه تفصيل:عىل أحدمها : إذا اختلف أهل عرص يف مسألة عىل قولني فهل جيوز بعد ذلك االتفاقثالثا

تفاق من قبل املختلفني أنفسهم بأن اختلفوا يف مسألة ثم اتفقوا هم أنفسهم عىل أحد القولني املختلف إذا حصل اال -١

رفع اخلالف بينهم. وقد اتفق ي سواء استقر اخلالف أم مل يستقر جلواز ظهور مستند جيلّ  فيهام فيصح اإلمجاع حينئذ

مكان دفنه. كام اتفقوا عىل خالفة أيب بكر بعد اختالفهم عىل  الصحابة عىل دفن رسول اهللا يف بيت عائشة بعد أن اختلفوا يف

 اخلليفة.

 فينظر: إذا حصل االتفاق ليس من املختلفني أنفسهم بل ممن جاء بعدهم -٢

وصورة املسألة أن خيتلف أهل عرص عىل  إذا مل يستقر اخلالف فيجوز ملن بعدهم أن يتفقوا عىل ما اختلف به من قبلهم -أ

قبل أن يميض زمن طويل يتحقق به خالفهم ثم جيمع من بعدهم عىل أحد القولني فيكون الزمن ثم يموتوا  قولني أو أكثر

بمعنى أن املجتهدين األوائل قد اختلفوا ولكنهم  بني اختالف األولني وإتفاق اآلخرين قصريا عرفا ال يستقر معه اخلالف

قواهلم فامتوا يف هذه املدة وجاء من بعدهم فظهر هلم قوة أحد كانوا يف مهلة النظر والتدقيق فلم يتحقق خالفهم وتثبت أ

 القولني فأمجعوا عليه فهذا جائز.

عن إتفاقهم عىل جواز  ئألن اختالفهم املستقر ينب إذا استقر اخلالف فحينئذ ال جيوز ملن بعدهم االتفاق عىل قول -ب

 اإلمجاع األول. مجاع عىل خالفاألخذ بكل من القولني، أي أهنم أمجعوا عىل اخلالف فال جيوز اإل

؛ ألنه متسك بام أمجعوا عليه عند عدم وجود دليل يف املسألة : التمسك بأقل ما قيل يف مسألة ما حق ومسلك صحيحرابعا

 مع ضميمة أن األصل عدم وجوب الزائد.

ها، وقيل: كثلثها، وقد أخذ مثاله: اختالف العلامء يف دية الذمي الواجبة عىل قاتله، فقيل: كدية املسلم، وقيل: كنصف

 الشافعي بالثلث ألهنم جممعون عىل وجوب الثلث عىل أقل تقدير واألصل عدم وجوب الزائد وبراءة الذمة فأخذ بالثلث.
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 ( شرح النص )
 

 هم عىل أحدِ اتفاقَ  وأنَّ  يف األصحِّ  ةً جّ حُ  وليسَ  إمجاعٍ  غريُ  السابقنيَ  اتفاقَ  وأنَّ  ،فيهام األصحُّ  وهوَ  قياسٍ  عنْ  يكونُ  دْ قَ  هُ وأنَّ 

 ، وأنَّ يف األصحِّ  هُ هم بعدَ ن بعدَ ال مَ  هؤالءِ  وكذا اتفاقُ  ذوي القولنيِ  بعدَ  ثِ ن احلادِ ولو مِ  جائزٌ  اخلالفِ  استقرارِ  قبلَ  قولنيِ 

 وهوَ  دٍ نَ تَ سْ مُ  نْ مِ لهُ  ال بدَّ  هُ نَّ وأَ  ،ولغويٍّ  ه عليهِ صحتُ  فُ ال تتوقَّ  وعقيلٍّ  ودنيويٍّ  يف دينيٍّ  يكونُ  هُ ، وأنَّ قٌّ حَ  ما قيلَ  بأقلِ  كَ مسُّ التَّ 

 .األصحُّ 

....................................................................................................................... 

ال بدّ له من مستند كام سيأيت،  مجاعاإل ) ألن االجتهاد املأخوذ يف حد قياسٍ  عنْ  يكونُ  قدْ  ) أي اإلمجاع ( هُ أنَّ  ) علم ( و( 

ال جيوز أن يكون  :) وقيل األصحُّ  وهوَ  (وذلك كإمجاعهم عىل حتريم أكل شحم اخلنزير قياسا عىل حلمه والقياس من مجلته 

 و ( ومها ال يشرتط انقراض العرص وجواز استناد اإلمجاع إىل قياس) أي ما ذكر هو األصح يف املسألتني  فيهام عن قياس (

)  يف األصحِّ  ) يف ملته ( وليس حجةً  إمجاعٍ  غريُ  ) عىل أمة حممد صىل اهللا عليه وسلّم ( السابقنيَ  ) األمم ( اتفاقَ  أنَّ  ) علم (

إنه حجة بناء عىل أن  :وقيل. إن أمتي ال جتتمع عىل ضاللة: وغريه حجية اإلمجاع بأمته خلرب ابن ماجهالختصاص دليل 

أ كأن يقول مجاعة  ) هلم قولنيِ  عىل أحدِ  ) أي املجتهدين يف عرص ( مْ هُ اتفاقَ  أنَّ  ) علم ( و ( بيانه رشعهم رشع لنا وسيأيت

الختالف ا) بينهم بأن قرص الزمن بني  اخلالفِ  استقرارِ  قبلَ  (وأخر بحله ثم اتفقوا عىل حرمته أو حله  ءمنهم بحرمة يش

أهل العرص األول  ) بأن مات ذوي القولنيِ  بعدَ ) أي ممن جاء (  ادثِ احل نَ مِ  ) كان االتفاق ( ولو جائزٌ  واالتفاق (

  وكانت املدة بني اختالف األولني واتفاق اآلخرين قصرية عرفا ال يستقر فيها خالف ونشأ غريهم أصحاب اخلالف

 بيت عائشة بعد جلواز أن يظهر مستند جىل جيتمعون عليه، وقد أمجعت الصحابة عىل دفنه صىل اهللا عليه وسلّم يفوذلك 

) أي بعد استقرار اخلالف  هبعدهم بعدَ ) جاء (  نْ ال مَ  ) أي ذوي القولني ( هؤالءِ  وكذا اتفاقُ (  اختالفهم الذي مل يستقر

ال ألن استقرار  :ما صححه النووي يف رشح مسلم، وقيل وهذا)  يف األصحِّ  بأن طال زمنه فإنه جائز ال اتفاق من بعدهم (

از األخذ بكل من شقي اخلالف باجتهاد أو تقليد، فيمتنع اتفاقهم عىل أحدمها. وضمن اتفاقهم عىل جاخلالف بينهم يت

، واحلاصل أنه إن مل يستقر اخلالف فإذا وجد فال اتفاق قبله بعده تضمن ما ذكر مرشوط بعدم االتفاق عىل أحدمها :قلنا

وال جيوز ملن  االتفاق قر اخلالف فيجوز للمختلفني أنفسمفيجوز بعد اتفاق املختلفني أنفسهم أو من جاء بعدهم، وإن است

) ألنه متسك بام أمجع عليه  حقٌّ  ) من أقوال العلامء حيث ال دليل سواه ( ما قيلَ  بأقلِّ  كَ سُّ مَ التَّ  أنَّ  ) علم ( و ( جاء بعدهم

ية املسلم، وقيل كنصفها، وقيل مع كون األصل عدم وجوب ما زاد عليه كاختالف العلامء يف دية الذمي الكتايب، فقيل كد

كثلثها فأخذ به الشافعي لذلك، فإن دل دليل عىل وجوب األكثر أخذ به كغسالت ولوغ الكلب قيل إهنا ثالث، وقيل 

)  ودنيويٍّ  ) كصالة وزكاة ( يف دينيٍّ  يكونُ  ) أي اإلمجاع قد ( هُ أنَّ  ) علم ( و سبع ودل عليه خري الصحيحني فأخذ به (

) كحدوث العامل ووحدة الصانع، فإن  عليهِ  ) أي اإلمجاع ( هُ تُ حّ صِ  فُ ال تتوقّ  وعقيلٍّ  وش وأمور الرعية (كتدبري اجلي

)  ولغويٍّ  (وتوضيحه سيأيت قريبا  وإال لزم الدور باإلمجاعتوقفت صحة اإلمجاع عليه كثبوت الباري والنبوة مل حيتج فيه 
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يف   ) أي دليل، وإال مل يكن لقيد االجتهاد املأخوذ دٍ نَ تَ سْ مُ  نْ مِ  لهُ  ال بدَّ  مجاع () أي اإل هُ أنَّ  ) علم (وككون الفاء للتعقيب (

جيوز حصوله بغري مستند بأن يلهموا االتفاق  :) ألن القول يف األحكام بال مستند خطأ، وقيل األصحُّ  وَ وهُ  ده معنى (ح

إننا ال جيوز أن نحتج عىل وجود اهللا سبحانه  -قائدأي يف أمور الع -. وخالصة ما قيل يف اإلمجاع يف العقلياتعىل صواب

أثبتم وجود اهللا والنبوة  الدور وهو باطل فإنه إذا قيل بمَ األمة للزوم أو عىل نبوة سيدنا حممد صىل اهللا عليه وسلم بإمجاع 

سنة. فيقال: وبم عرفتم قلنا: بإمجاع علامئنا املجتهدين. فسيقال: وبم ثبتت حجية إمجاعهم. فنقول: بالكتاب والولنبيكم ؟ 

نبوة من جاء بالكتاب والسنة ووجود اخلالق الذي أرسله. فنقول: باإلمجاع، فصار دورا باطال. أما ما عدا القدر الذي 

 لعدم لزوم الدور.  يثبت به وجود البارئ وثبوت النبوة لسيدنا حممد صىل اهللا عليه وسلم فيمكن أن يثبت باإلمجاع
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 اإلجماع -نالتاسع والستو الدرس 
 

 مسائل يف اإلمجاع -اإلمجاع السكويتّ 
 

 وله صور هي: اإلمجاع الرصيحاإلمجاع نوعان: أوال: 

 .بام تتفق به كلمتهميح القول أن يعرب مجيع املجتهدين عن آرائهم برص -١

 . كأن يفتي بعضهم بحل يشء ويفعله بقيتهم.أن يرصح بعضهم بالقول ويفعل البقية مقتىض القول -٢

 .عىل فعل يشء فيعلم جوازهاجلميع  ن ال يوجد ترصيح بالقول ولكن يتفقأ -٣

 وله صورتان:ثانيا: اإلمجاع السكويت 

 .أن يقول بعض املجتهدين قوال ويسكت الباقون عليه -١

 .أن يفعل بعض املجتهدين فعال ويسكت الباقون عليه -٢

 ويشرتط لإلمجاع السكويت رشوط هي:

 فإن مل يعلموا باحلكم فال يعد سكوهتم إمجاعا.، كمأن يعلم الساكتون باحل -١

، فإن اقرتن بأمارة الرىض فهو إمجاع قطعا، وإن اقرتن بأمارة أن يكون السكوت جمردا عن إمارة الرىض والسخط -٢

 السخط فهو ليس بإمجاع قطعا.

ال يدل عىل يشء لبداهة  حينئذ سكوت، فال، فإن مل يكن احلكم اجتهاديا بل كان قطعياأن يكون احلكم اجتهاديا تكليفيا -٣

لو مل تكن املسألة تكليفية: كام لو قيل: عامر بن يارس أفضل  املسألة فليست هي من اإلمجاع السكويت الذي كالمنا فيه، وكذا

 من حذيفة بن اليامن فالسكوت اليدل عىل يشء.

م إقرارا فلعلهم ال يزالون يقلبون املسألة ، فإن مل متض فال يعترب سكوهتللنظر عادة أن يكون قد مضت مدة كافية -٤

 وينظرون فيها. 

 ثالثا: اختلف العلامء يف اإلمجاع السكويت عىل أقوال منها:

 .هو ليس بإمجاع وال حجة حيتج هبا -١

لكنه حجة؛ ألن  باملوافقة ؛ ألن اإلمجاع ينرصف عند اإلطالق إىل املقطوع فيههو حجة حيتج هبا ولكنه ليس بإمجاع -٢

 وت الباقني عالمة رضا إذا مل يكن هنالك مانع من إبداء املعارضة.سك

 ؛ ألن سكوت الباقني بعد علمهم تظن به املوافقة عادة.هو إمجاع وحجة -٣

 من مسائل اإلمجاع: : رابعا

 .الصحيح أن حصول إمجاع املجتهدين ممكن عادة وهو واقع أيضا-١
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. وقيل: ال حيتج به إال أن ينقل نقال ه وإن نقل إلينا آحادا بخرب الواحدالصحيح أن اإلمجاع حجة رشعية، وأنه حيتج ب -٢

 متواترا.

ةٌ قطعية -٣ وذلك كاإلمجاع  وإما حجة ظنيةوهو اإلمجاع الرصيح التفاق العلامء املعتدّ هبم عىل أنه إمجاع  اإلمجاع إما حجّ

 السكويت فقد اختلف العلامء يف حجيته.

ه  تعاىل يقول: ( ألن اهللا خرق اإلمجاع حرام -٤ ن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلد ويتبع غري سبيل املؤمنني نولّ ومَ

 ). ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا

 .حيرم إحداث قول ثالث حيث اختلف العلامء عىل قولني إذا أد إحداثه إىل خرق إالمجاع السابق وإال جاز -٥

اختالف الصحابة يف إرث اجلد مع األخ عىل قولني: قيل إن اجلد حيجب األخ، : مثال القول الثالث الذي خيرق اإلمجاع

 وقيل: إن اجلد يشارك األخ، فإذا جاء أحد وأفتى بأن اجلد يسقط باألخ فهو خارق ملا اتفق عليه القوالن من أن له نصيبا.

الذبح قولني: أحدمها: حلّ الذبيحة عند ترك ومثال القول الثالث الذي مل خيرق اإلمجاع: أهنم قالوا يف مسألة التسمية عند 

عمدا التسمية مطلقا سواء ترك التسمية سهوا أم عمدا، وثانيهام: حرمتها مطلقا، فإحداث قول ثالث بحرمتها عند الرتك 

 يف بعض مقالته. للفريقنيخمالف للقولني املذكورين لكنه غري خارق؛ ألن املفرق بني السهو والعمد موافق  ال سهوا

إذا اختلف املجتهدون يف مسألتني عىل قولني مع اتفاقهام عىل أن حكمهام واحد فال جيوز إحداث تفصيل بالتفريق بني  -٦

 مسألة وأخر إذا أد التفصيل اجلديد إىل خرق اإلمجاع وإال جاز.

حدمها: توريثهام معا، مثال التفصيل الذي خيرق اإلمجاع: أن هلم قولني يف مسألة توريث العمة ومسألة توريث اخلالة: أ

ث فهو يورث بسبب  ن ورّ وثانيهام: عدم توريثهام معا، فالقول بتوريث إحدامها دون األخر خرق إلمجاعهم؛ ألن مَ

ن ذوي األرحام، فيلزم عىل القول بتوريث إحدامها دون  ن ذوي األرحام، ومن منع فهو يمنع بسبب كوهنام مِ كوهنام مِ

 قله أحد.األخر إحداث تعليل جديد مل ي

ومثال التفصيل الذي مل خيرق اإلمجاع: أن هلم قولني يف مسألة زكاة مال الصبي ومسألة احليل املباح: أحدمها: وجوب 

عىل ما ذهب  -الزكاة فيهام معا، والثاين: عدم وجوب الزكاة فيهام معا، فالقول بالوجوب يف مال الصبي دون احليل املباح

 يف بعض قوله؛ ألهنم مل ينصوا عىل احتاد العلة يف املسألتني. للفريقنيلإلمجاع إذْ هو موافق  ليس خرقا -إليه اإلمام الشافعي

ن خرق اإلمجاع إظهار دليل عىل حكم مل يستدل به األولون، أو إظهار تأويل لدليل كي يوافق غريه، أو إظهار -٧ ليس مِ

املجمعون عىل أنه ال دليل وال تأويل وال علة غري الذي  علة حلكم غري ما ذكروه إذا مل يؤد ذلك إىل خرق اإلمجاع بأن رصح

 .ذكرناه

كأن أمجعوا عىل أن الدليل عىل النية قوله تعاىل: وما أمروا اال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين. ثم قال جمتهد: إن مثال الدليل: 

  الدليل عليها قوله صىل اهللا عليه وسلم: إنام األعامل بالنيات. متفق عليه. 
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قوله صىل اهللا عليه وسلم: وعفروه الثامنة بالرتاب. رواه مسلم. إن تأويله ليوافق  يفكام اذا قال املجمعون مثال التأويل: و

ن بعدهم بأن معناه: أن الرتاب لكونه من آلة الطهارة ملا  أكثر الروايات عدم التهاون بالسبع بأن ينقص عنها. فأوله مَ

 نة.صحب الغسلة السابعة صار كأنه ثام

 .االدخارالرب اإلقتيات، وجعل آخرون بعدهم العلة فيه  يفالربا  يفومثال العلة: كأن جعل املجمعون العلة 



٢٦١ 
 

 ( شرح النص )
 

طٍ  ـخْ ـا وسُ ضً ا عـن أمـارةِ رِ لِموا به وكان السكوتُ جمـردً م بحكمٍ ويسكتَ الباقونَ عنهُ وقدْ عَ هُ ا السكويتُّ بأن يأيتَ بعضُ  أمَّ

هلةُ  احلكمُ اجتهاديٌّ و ةٌ يف األصحِّ  تكليفيٌّ ومىض مُ جَّ  .النَّظرِ عادةً فإمجاعٌ وحُ

وا كا ونَ ال إِنِ اختلفُ قَ املعتَربَ فَ ا، وأنَّهُ قطعيٌّ إِنْ ِ اتَّ لَ آحادً ةٌ وإنْ نُقِ جَّ نَّهُ حُ ، وأَ : األصحُّ إمكانُهُ ، مسألةٌ هُ حرامٌ قُ رْ ، وخَ ويتِّ كُ لسُّ

لِمَ حتريمُ إحداثِ ثالثٍ وتفصيلٍ  عُ قْ  فَ ْرِ ةٍ إِنْ ملْ خيَ لَّ نَّهُ جيوزُ إحداثُ دليلٍ أَو تأويلٍ أَو عِ ، وأَ اهُ قَ رَ  .إنْ خَ

...................................................................................................................... 

م (  هُ ا السكويتُّ بأن يأيتَ بعضُ قد يكون بالقول أو الفعل ولذا عرب بيأيت دون  ) وإتياهنم بهبحكمٍ هدين ( ) أي بعض املجتأمَّ

لِموا به يقول (  فليس من حمل اإلمجاع السكويت؛ ألن  خرج ما لو مل يعلم الساكتون باحلكم )ويسكتَ الباقونَ عنهُ وقدْ عَ

هي: إذا قال بعض املجتهدين بحكم ومل صورة اإلمجاع السكويت تتحقق بأن ينترش ويبلغ احلكم اجلميع، ولكن هنا مسألة و

ولكن مل ينقل أي خالف يف املسألة فهل يدل عدم وجود اخلالف  ينترش قوهلم هذا ليبلغ مجيع املجتهدين عىل وجه األرض

وهو اختيار  -أو ال ؟ فيه خالف فقيل: حجة لعدم ظهور خالف فيه، وقيل -وإن مل نسمه إمجاعا سكوتيا-عىل أنه حجة 

م إذا نظروا ومجعوا األدلة همل خيوضوا يف املسألة وينظروا فيها من األصل فلعل ربامس بحجة ألن الساكتني لي -املصنف

طٍ ( قالوا بخالف ما قاله األولون  خْ ا وسُ ضً ا عن أمارةِ رِ ) خرج ما لو اقرتن السكوت بأمارة الرىض  وكان السكوتُ جمردً

) خرج ما لو كان احلكم قطعيا ال اجتهاديا  واحلكمُ اجتهاديٌّ تكليفيٌّ ( فإمجاع قطعا أو بأمارة السخط فليس بإمجاع قطعا 

  فالسكوت فيهام ال يدل عىل يشء -أي حذيفة أفضل من عامر-أو مل يكن تكليفيا نحو عامر أفضل من حذيفة أو عكسه 

هلةُ ( ةٌ يف األصحِّ عا ( مل يمض زمن مهلة النظر عادة فال يكون ذلك إمجالو ما خرج ) النَّظرِ عادةً  ومىض مُ جَّ ) فإمجاعٌ وحُ

ليس بإمجاع وال حجة الحتامل السكوت لغري املوافقة  :ألن سكوت العلامء يف مثل ذلك يظن منه املوافقة عادة، وقيل

ليس بإمجاع بل حجة الختصاص مطلق اسم االمجاع عند  :هذا للشافعي، وقيل يكاخلوف واملهابة والرتدد يف احلكم وعز

حجة وإن كان هو عنده إمجاعا حقيقة كام يفيده كونه  وذلك بترصيح الكل القطعي أي املقطوع فيه باملوافقةهذا القائل ب

  .غري ذلك :وقيل حجة برشط انقراض العرص، :عنده، وقيل

م هو يف تفسري اإلمجاع وبيانه وهو ال يستلزم وقوعه فلذا بني يف هذه املسألة أنه ممكن عادة ( ثم  : اما تقدّ ألصحُّ مسألةٌ

) أي اإلمجاع، وقيل: ال يمكن عادة كامجاع الناس عىل أكل طعام واحد وقول كلمة واحدة يف وقت واحد. قلنا: إمكانُهُ 

هذا ال جامع هلم عليه الختالف شهواهتم ودواعيهم، بخالف احلكم الرشعي، إذْ جيمعهم عليه الدليل الذي يتفقون عىل 

نَّهُ ) األصح (  ومقتضاه (  ةٌ  ( ووقوعه إمكانه) بعد أَ جَّ ا  ) رشعية (حُ لَ آحادً  ..ومن يشاقق الرسول :) قال تعاىلوإنْ نُقِ

 يس بحجةل :وقيل ،اآلية، توعد فيها عىل اتباع غري سبيل املؤمنني فيجب اتباع سبيلهم وهو قوهلم أو فعلهم فيكون حجة

ىل الرد إىل الكتاب والسنة. قلنا وقد دل الكتاب عىل اقترص ع .فإن تنازعتم يف يشء فردوه إىل اهللا والرسول :لقوله تعاىل

 إن نقل آحادا ألنه قطعي فال يثبت بخرب الواحد يس بحجةل :، وقيلفالرد إىل اإلمجاع رد إىل الكتاب حجيته كام مر آنفا



٢٦٢ 
 

قَ ا ( احلجية ) يف يٌّ عِ طْ قَ  ) بعد حجيته ( هُ نَّ أَ  ) األصح ( و ( بخالف ما نقل تواترا فَ ن العلامء وهم القائلون  )ونَ ملعتَربَ إِنْ ِ اتَّ مِ

وا  ( كاإلمجاع الرصيح املنقول إلينا تواترا عىل أنه إمجاعبحجية اإلمجاع  ويتِّ  ( أنه إمجاع) يف ال إِنِ اختلفُ كُ  ،) فإنه ظني كالسُّ

هُ  ( إتفق املعتربون عىل أنه إمجاع أو ال ظني مطلقا :وقيل قُ رْ ال عند  عند من اعتربه-ظني اع القطعي وكذا الاإلمج) أي وخَ

) من حرمة  مَ لِ عُ فَ  ) للتوعد عليه بالتوعد عىل اتباع غري سبيل املؤمنني يف اآلية السابقة ( حرامٌ  باملخالفة ( -من مل يعتربه

) بني  تفصيلٍ  إحداث (حرمة )  و يف مسألة اختلف أهل عرص فيها عىل قولني ( ) ثالثٍ  ( ) قول  إحداثِ  حتريمُ  خرقه (

) أي إن خرق الثالث والتفصيل اإلمجاع بأن خالفا ما اتفق عليه أهل عرص،  اهُ قَ رَ خَ  إنْ  ألتني مل يفصل بينهام أهل عرص (مس

ما قيل إن األخ يسقط اجلد، وقد  :الثالث خارقاالقول ، مثال دائام مها خارقان مطلقا :بخالف ما إذا مل خيرقاه، وقيل

فإسقاط اجلدّ به خارق ملا اتفق عليه القوالن من  ،يشاركه كأخ :يسقط باجلد، وقيل :قيل :اختلفت الصحابة فيه عىل قولني

حيل مطلقا وعليه  :ال عمدا، وعليه احلنفي، وقيل إنه حيل مرتوك التسمية سهوا :أن له نصيبا، ومثاله غري خارق ما قيل

ما لو  :يف بعض ما قاله، ومثال التفصيل خارقا موافق ملن مل يفرق بني السهو والعمد قفرّ حيرم مطلقا، فامل :الشافعي، وقيل

بتوريث العمة دون اخلالة أو عكسه، وقد اختلفوا يف توريثهام مع اتفاقهم عىل أن العلة فيه أو يف عدمه كوهنام من  :قيل

كاة يف إنه جتب الز قولنا نحن الشافعية: :ذوي األرحام، فتوريث إحدامها دون األخر خارق لالتفاق، ومثاله غري خارق

)  و(  فاملفصل موافق ملن مل يفصل يف بعض ما قاله ،ال جتب فيهام :وقيل ،جتب فيهام :مال الصبي دون احليلّ املباح، وقيل

نَّهُ جيوزُ إحداثُ  علم ( ) حلكم غري ما ذكروه من  أو علةٍ  ) لدليل ليوافق غريه ( أو تأويلٍ  ) حلكم ( دليلٍ  ) أي إظهار (أَ

ْرِ  ملْ  إنْ  ( الدليل والتأويل والعلةلعلة جلواز تعدد الدليل والتأويل وا  ) ما ذكروه بخالف ما إذا خرقه بأن قال قْ خيَ

ال جيوز إحداث ذلك مطلقا ألنه من غري سبيل املؤمنني  :ال دليل وال تأويل وال علة غري ما ذكرناه، وقيل املجمعون:

 .سبيلهم ال ما مل يتعرضوا له كام نحن فيه املتوعد عىل اتباعه يف اآلية. قلنا املتوعد عليه ما خالف

 



٢٦٣ 
 

 اإلجماع -الدرس السبعون
 

 خامتة مسائل اإلمجاع 
 

ال جتتمع أمتي حلديث ابن ماجه وغريه:  أمجعت األمة عىل امتناع ارتداد مجيع األمة اإلسالمية يف عرص من العصورأوال: 

 ساحة التجويز العقيل أكرب بكثري مما هو يف الواقع.. فاالرتداد ال يقع قطعا وإن كان العقل جييزه فإن عىل ضاللة

 .، وإن جاز أن جتهل شيئا مل يقع تكليفها بهال جيوز أن جتهل األمة كلها شيئا كلفت بالعمل بهثانيا: 

 ؟ هل جيوز أن تفرتق األمة يف مسألتني متشاهبتني هلام نفس احلكم إىل فرقتني كل منهام خيطئ يف مسألةثالثا: 

فهل جيوز أن تذهب نصف األمة إىل أن العبد يرث  ،هام ال يرثيأن كل لة إرث العبد وإرث القاتل فالصوابكام يف مسأ

 والقاتل ال يرث، ويذهب النصف اآلخر إىل العكس وهو أن العبد ال يرث والقاتل يرث.

 .عىل األمة  جيوزرنا إىل جمموع املسألتني فجميع األمة أخطأت فيهام ولذا قال بعض العلامء إن هذا الفإذا نظ

 وإذا نظرنا إىل كل مسألة عىل حدة فلم خيطئ اجلميع ولذا قال بعض العلامء إن هذا جائز.

وهذا علم من قولنا حيرم خرق اإلمجاع فإذا أمجعت األمة يف عرص من العصور عىل  اإلمجاع ال يضادّ إمجاعا قبلهرابعا: 

 أن جتتمع األمة بعد ذلك وتنقض اإلمجاع السابق. حكم فهو ملزم لكل األمة إىل قيام الساعة فال جيوز

، ألن الدليل إن كان قطعيا فيستحيل معارضته اإلمجاع ألن احلجة القطعية ال ال جيوز أن يعارض اإلمجاع دليلخامسا: 

 تعارض احلجة القطعية أبدا، وإن كان الدليل ظنيا فال يثبت أمام اإلمجاع.

لكن ليس بالرضورة أن ينقل مع اإلمجاع دليله وعليه فإذا وجد خرب يوافق مضمونه اإلمجاع ال بد له من مستند وسادسا: 

 .فقد يكون هلم مستند آخر مل نعلمه اإلمجاع فال يدل هذا عىل أنه هو مستند املجمعني

هذه املوافقة ال . متفق عليه. فإنام األعامل بالنيات إمجاعهم خرب: وافق مثاله: كام إذا أمجعوا عىل وجوب النية يف الصالة فقد

لكن إذا بحثنا واستقرأنا ومل نجد غري ذلك اخلرب فالظاهر أنه هو هنم مستندون يف إمجاعهم عىل اخلرب املذكور. أعىل  تدل

 وأننا مل نظفر به ألنه مل ينقل إلينا.غريه مستند اإلمجاع مع بقاء نسبة احتامل أن يكون 

، فإن مل يكن معلوما فجاحده كافر قطعادين بالرضورة كوجوب الصالة األمر املجمع عليه إن كان معلوما من السابعا: 

، كام ال يكفر جاحد املجمع عليه من غري من الدين بالرضورة كفساد احلج بالوطء قبل الوقوف بعرفة فال يكفر جاحده

 االمور الدينية.

 



٢٦٤ 
 

 ( شرح النص )
 

هُ يَ وَ  نَّ ا، ال اتفاقُ  دادُ عُ ارتِ نِ تَ مْ أَ ، وال انقسامُ  ىل جهلِ ها عاألمةِ سمعً لَّفْ بهِ ْطِئُ  رقتنيِ ها فِ ما مل تُكَ  اإلمجاعَ  وأنَّ  ،يف مسألةٍ  كلٌّ خيُ

 يوجدْ  ملْ  إنْ  رُ الظاهِ  هُ لكنَّ  عنهُ  هُ ل عىل أنَّ دُ ا ال تَ ه خربً تُ قَ وموافَ  ،دليلٌ  هُ ضُ ارِ عَ وال يُ  ،يف الكلِّ  األصحُّ  وهوَ  هُ ا قبلَ إمجاعً  يضادُّ  ال

  .هُ غريُ 

َةٌ خا ْ  دُ جاحِ  :متِ  .يف األصحِّ  مل يكنْ  وكذا إنْ  نصٌّ  فيهِ  كانَ  إنْ  كافرٌ  رضورةً  من الدينِ  معلومٍ  عليهِ  عٍ مَ جمُ

...................................................................................................................... 

نَّ  ( من حرمة خرق اإلمجاع ) علم و(  تَنِعُ ارتِدادُ األمةِ أَ مْ ا  ) يف عرص (هُ يَ ) خلرقه إمجاع من قبلهم عىل وجوب سمعً

ها  ( اتفاقا ال يمتنع عقالكام ال يمتنع سمعا  :وقيل ،استمرار اإليامن  ) أي يشء عىل جهلِ ما  ) أي األمة يف عرص (ال اتفاقُ

لَّفْ بهِ ( وال  (: يمتنع فال يمتنع إذ ال خطأ فيه لعدم التكليف به، وقيل) بأن مل تعلمه كالتفضيل بني عامر وحذيفة مل تُكَ

ها  ْطِئُ يف مسألةٍ  ) من الفرقتني ( كلٌّ  ن مسألتني متشاهبتني () يف كل مِ  فِرقتنيِ  ) أي األمة (انقسامُ ) من املسألتني كاتفاق خيُ

تة، واألخر عىل العكس، فال يمتنع إحد الفرقتني عىل وجوب الرتتيب يف الوضوء وعىل عدم وجوبه يف الصالة الفائ

يمتنع نظرا إىل أهنا أخطأت يف جمموع  :بالنظر إىل كل مسألة عىل حدهتا، وقيل األمة إال بعض خيطئنظرا يف ذلك إىل أنه مل 

ا  أنَّ اإلمجاعَ ال ) علم ( و املسألتني واخلطأ منفي عنها باخلرب السابق ( ما يضاد ما  ) أي ال جيوز انعقاده عىليضادُّ إمجاعً

هُ  انعقد عليه إمجاع ( ل مغيا بالثاين :) الستلزامه تعارض قاطعني، وقيل قبلَ أي أن تكون مدة  جيوز إذ ال مانع من كون األوّ

فام  إحداث ثالث وتفصيلما ذكر من املعلومات من حرمة  أي)  وهوَ  ( صالحية اإلمجاع األول إىل حني ظهور إمجاع آخر

، وجواز إحداث دليل أو تأويل إحداث ثالث وتفصيلوهي: حرمة ) أي كل من املسائل الست لِّ األصحُّ يف الك (بعدها 

أو علة، وامتناع ارتداد األمة، وجواز اتفاق األمة عىل جهل ما مل تكلف به، وجواز انقسام األمة فرقتني كلّ خيطئ يف 

ضُ  (، وامتناع معارضة اإلمجاع إلمجاع قبله مسألة ارِ عَ ) قطعي وال  دليلٌ  اإلمجاع بناء عىل األصح أنه قطعيّ ( ) أيهُ وال يُ

التعارض بني شيئني يقتيض خطأ أحدمها، وال بني قاطع ومظنون إللغاء  ال تعارض بني قاطعني الستحالته، إذ ظني، إذْ 

ا ) أي اإلمجاع ( هُ تُ قَ وموافَ  املظنون يف مقابلة القاطع، أما اإلمجاع الظني فيجوز معارضته بظني آخر ( ال ) أي حديثا (  خربً

لُّ  هُ  ) تلك املوافقة (تَدُ عن غريه ومل ينقل لنا  ناشئا أن يكون جلوازِ  أي عن ذلك اخلرب؛ )عنهُ أي اإلمجاع ناشئ (  ) عىل أنَّ

تند كام مر، فإن ) بمعناه، إذ ال بد له من مس هُ غريُ  يوجدْ  ملْ  إنْ  رُ الظاهِ  ) أي كونه عنه هو ( هُ لكنَّ  اإلمجاع عنه ( استغناء بنقل 

َةٌ (  موافقته له تدل عىل أنه عنه :فال جلواز أن يكون اإلمجاع عن ذلك الغري، وقيل غريه وجد عٍ عليهِ معلومٍ  خامتِ ْمَ دُ جمُ جاحِ

) وهو ما يعرفه منه اخلواص والعوام من غري قبول تشكيك كوجوب الصالة والصوم وحرمة الزنا  من الدينِ رضورةً 

ألن جحده يستلزم تكذيب النبي صىل اهللا عليه وسلّم فيه  من كتاب وسنة؛ ) نصٌّ  فيهِ  كانَ  إنْ  ( بال خالف) كافرٌ  ( واخلمر

وإن كان فيه  وخرج باملجمع عليه غريه ،ال لعدم النص :) وقيل يف األصحِّ  ه كافر (د) فيه نصّ جاحوكذا إنْ مل يكنْ  (

، وإن كان فيه نص كاستحقاق بنت االبن بعرفة بل الوقوفباملعلوم رضورة غريه كفساد احلج بالوطء قخرج نص، و



٢٦٥ 
 

 بالدين املجمع عليه املعلوم من غريخرج و .السدس مع البنت لقضاء النبي صىل اهللا عليه وسلّم به، كام رواه البخاري

  يف املسائل الثالثة املذكورة. رضورة كوجود بغداد، فال يكفر جاحدهاالدين 

 

  



٢٦٦ 
 

 القياس -والسبعون حاديالدرس ال
 

 مقدمة 
 

 .محل معلوم عىل معلوم ملساواته له يف علة حكمه عند احلاملالقياس: أوال: 

 كقياس النبيذ عىل اخلمر يف احلرمة بجامع اإلسكار.

املقصود باملعلوم األول هو املقيس كالنبيذ واملقصود باملعلوم الثاين هو املقيس عليه كاخلمر،  محل معلوم عىل معلومفقولنا: 

 قصود باحلمل هو اإلحلاق والتسوية بينهام يف احلكم.وامل

 أي لوجود علة احلكم كاإلسكار يف املقيس. احلكم لةملساواته له يف عوقولنا: 

لوقولنا:  ة يف العلة هي عند احلامل والقائس وهو املجتهد، وقد يكون يف الواقع ليست تلك علة اأي أن املساو عند احلامِ

، فعلم أن التعريف يشمل كل قياس رشعي عند املجتهد وإن كان مل يصب فيه حكم اهللا، فإن احلكم فيكون القياس فاسدا

 لتكون املساواة واقعية ال بحسب ظن املجتهد فقط.عند احلامل أريد ختصيص احلد بالقياس الصحيح فلريفع قيد 

 :القياس حجة فيام ييلثانيا: 

والبحوث  هذا الدواء يف معاجلة مريض معني عىل مريض مثله،كقياس نفع  كاألغذية واألدوية، األمور الدنيوية -١

 العلمية والتكنولوجيا ال تستغني عن القياس.

 بال إنكار من أحد.لعمل كثري من الصحابة به متكررا شائعا  األمور الرشعية -٢

 :ستثنى أمور ال حيتج فيها بالقياس وهيتثالثا: 

إىل العادة واخللقة. مثل: أقل احليض وأكثره وكذلك النفاس واحلمل ونحو  ، أي التي ترجعلْقيةاألمور العادية واخلِ  -١

ذلك. فإهنا ال تثبت بالقياس؛ ألهنا ال يدرك املعنى والعلة فيها بل يرجع فيها إىل قول من يوثق به وهي ختتلف من شخص 

 ، فال يقال مثال: النفاس أقله يوم وليلة قياسا عىل احليض.آلخر

، فليس كل األمور الرشعية جيري القياس فيها؛ ألنه مبني عىل إدراك عية التي ال يدرك املعنى فيهابعض األحكام الرش -٢

 وحيث مل يعلم فال قياس. العلة يف األصل والفرع

 فال يمكن القياس حينئذ. ؛ إذْ بالنسخ ينتفي اعتبار الوصف اجلامعاملنسوخ من األحكام -٣

ني هل يكون نصه عىل العلة أمرا بالقياس فيجب إثبات نفس احلكم يف كل الشارع عىل علة حكم مع إذا نصّ رابعا: 

 ؟ وجدت فيه العلة أو ال عموضو

مت اخلمرَ إلسكارها. هل يكون تنصيصه عىل العلة يف هذه املسألة دليال عىل إجياب قياس كل  مثاله: إذا قال الشارع: حرّ

  كافيا ؟املواد املسكرة عىل اخلمر يف احلرمة أو ليس لوحده دليال

 قيل: هو دليل عىل وجوب القياس.
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 وقيل: ال ألن الشارع قد يكون نصّ عىل العلة لبيان سبب ترشيع احلكم ليكون أوقع يف النفس وأدعى لالمتثال.

وحاصل املسألة أنه لو مل يرد أمر من الشارع بالتعبد بالقياس لكنه يف موضع نصّ عىل علة حكم فهل يكون ذلك أذنا منه 

 القياس املخصوص وإعالما منه بحجية القياس وإجيابا للعمل بموجبه أو ال؟يف هذا 

ن منع حجية نص بالعلة حتى لو مل المل خيالف يف األخذ بالقياس يف حالة  القياس وفائدة هذه املسألة تظهر يف أن أكثر مَ

ة دليال كافيا لالحتجاج بالقياس هم بالقياس فلم يعتربوا صورة النص عىل العلجيسمه قياسا. وأما اجلمهور فرغم احتجا

 مع اعرتافهم بأن أقو صور القياس ما ثبتت علته بالنص. 

 واخلالصة أن التنصيص عىل العلة ال يكفي دليال عىل حجية القياس.
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 ( شرح النص)
 

 يف القياسِ  الرابعُ  الكتابُ 
 

 ةٌ يف األمورِ حجّ  ، وهوَ األخريُ  فَ ذِ حُ  بالصحيحِ  صَّ خُ  ، وإنْ لِ احلامِ  عندَ  حكمهِ  يف علةٍ  هِ ملساواتِ  عىل معلومٍ  معلومٍ  لُ محْ  وَ وهُ 

يف  عُ فيمتنـِ عـىل منسـوخٍ  ، وإال القيـاسَ األحكـامِ  ، وإال يف كـلِّ ةِ يَّـقِ لْ واخلِ  ةِ إال يف العاديَّ  ها يف األصحِّ يف غريِ  وكذا الدنيويةِ 

 .يف األصحِّ  ا بالقياسِ أمرً  عىل العلةِ  النصُّ  ، وليسَ األصحِّ 

.................................................................................................................... 

وَ  () الفقهي  الكتابُ الرابعُ يف القياسِ  ( فقال: الرابع الدليل يف رشع واإلمجاع والسنة الكتاب من فرغ ملا التقدير  :) لغةوهُ

محْلُ  واصطالحا (يساو به،  وب بالذراع أي قدرته به، ويقال: فالن ال يقاس بفالن أي ال، يقال: قست الثواملساواة

، واملقصود باملعلوم هو اليشء الذي يمكن أن يعلم، فالقياس هو إحلاق يشء ) أي إحلاقه به يف حكمهمعلومٍ عىل معلومٍ 

عدومات فإن اليشء ينرصف للموجود والقياس بيشء، ولكنه عرب باملعلوم ومل يعرب باليشء ليشمل احلد القياس يف امل

لِ (  املحمولالفرع ) بأن توجد يف حكمهِ  يف علةِ  ) له ( ملساواتِهِ  (يمكن أن جيري يف الذهن بني شيئني معدومني  عندَ احلامِ

صَّ و وافق ما يف نفس األمر أو ال، بأن ظهر غلطه، فتناول احلد القياس الفاسد كالصحيح ( سواء) وهو املجتهد  ) إنْ خُ

فَ  املحدود ( ذِ ) وهو عند احلامل فال يتناول حينئذ إال الصحيح النرصاف املساواة األخريُ  ) من احلدّ (بالصحيحِ حُ

ةٌ يف  ) أي القياس (وهوَ  معمول به كالصحيح ( للمجتهد املطلقة إىل ما يف نفس األمر والفاسد قبل ظهور فساده حجّ

ها  () كاألغذية  األمورِ الدنيويةِ  ) لعمل كثري من الصحابة به متكررا شائعا مع يف األصحِّ  ) كالرشعية (وكذا يف غريِ

: ال فيجوز القياس يف ذلك، وقيل ،قياس اليشء باليشء :واالعتبار .فاعتربوافيكون إمجاعا، ولقوله تعاىل: سكوت الباقني 

ةِ واخلِ  ( جيوز يَّةِ إال يف العاديَّ قِ ادة واخللقة كأقل احليض أو النفاس أو احلمل وأكثره فيمتنع ثبوهتا ) أي التي ترجع إىل العلْ

جيوز ألنه قد يدرك املعنى فيها  :بالقياس يف األصح، ألهنا ال يدرك املعنى فيها، بل يرجع فيها إىل قول من يوثق به، وقيل

 عىل العاقلة دية اخلطأدرك معناه كوجوب ألن منها ما ال ي ؛بالقياس يف األصح مجيعا ) فيمتنع ثبوهتاوإال يف كلِّ األحكامِ (

من األحكام صالح ألن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه ووجوب الدية عىل  حتى إن كال جيوز :، وقيلمع أهنم مل يقتلوا

 ةصالح ذات البني بام يرصف إليه من الزكاهو معذور فيه، كام يعان الغارم إلالعاقلة له معنى يدرك، وهو إعانة اجلاين فيام 

جيوز فيه  :وقيل ،اجلامع بالنسخالوصف اعتبار  نتفاء) اليف األصحِّ  فيه ( القياس )وإال القياسَ عىل منسوخٍ فيمتنِعُ ( 

ا بالقياسِ  (نحو: اخلمر حرام إلسكارها ) حلكم وليسَ النصُّ عىل العلةِ ( ، والقصد من هذه املسألة ) أي ليس أمرا بهأمرً

 : إنه أمر به.) وقيليف األصحِّ  ( ال يصلح أن يكون دليال عىل حجية القياس علةعىل ال بيان أن هذا التنصيص
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 القياس -والسبعون ثانيالدرس ال
 

 هحكماألصل و شروط  -أركان القياس 
 

 :أركان القياس أربعة أوال:

 ا والتي نصّ الشارع عىل حكمها.املقيس عليه : الصورةوهو األصل -١

 ة التي نبحث هلا عن حكم.املقيسة الصور :وهو الفرعالثاين:  -٢

  وهو: خطاب اهللا الوارد عىل األصل والثابت بالكتاب أو السنة أو اإلمجاع. حكم األصل -٣

ي حكم األصل إىل الفرع. ابواسطته تيبني األصل والفرع بوجوده فيهام، وال: وهي الوصف اجلامع العلة -٤  سنعدِّ

 ثانيا: اختلف يف حتديد األصل عىل أقوال:

يشبه هبا الفرع فإن القياس قائم عىل التشبيه أي هو الصورة التي ثبت هلا احلكم أوال والتي  بهِ  املشبّهُ  احلكمِ  هو حملُ  -١

 صح.وهو األ والفرع هو املشبه، والعلة هي وجه الشبه، بعبارة أخر األصل هو املقيس عليه. ،فاألصل هو املشبه به

 .دليل احلكم هو -٢

  .نفس احلكم -٣

عىل القول الثاين فهو ما دل عىل حتريم وثاله: قياس البرية عىل اخلمر لعلة اإلسكار، فاألصل عىل القول األول هو اخلمر، م

، وعىل القول الثالث ) إنام اخلمر وامليرس واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشطان فاجتنبوهاخلمر وهو قوله تعاىل: ( 

 هو احلرمة.

 ل ما ييل:ألصثالثا: ال يشرتط يف ا

 وقيل: يشرتط ذلك. .قيام دليل يدل عىل جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه -١

ولكل عقد منه له مسائل خمصوصه فال يشرتط إذا أردنا أن نقيس يف  له عقود كثرية يشملها اسم البيع نوع فمثال البيع

يرد دليل عىل جواز  بأنلة وال يف نوعها مسألة من مسائل البيع أن يوجد دليل يدل عىل جواز القياس ال يف شخص املسأ

القياس يف البيوع، وكذا إذا أردنا أن نقيس يف مسائل النكاح فال يشرتط أن يوجد دليل من الرشع عىل جواز القياس يف 

فمثال إذا أردنا أن نقيس عىل مسألة  ،تلك املسألة بخصوصها وال يف باب النكاح، بخالف من اشرتط فعنده ال بد من دليل

 ن مسائل الطالق فال بد من وجود دليل عىل جواز القياس يف باب النكاح.م

 علته.، فيصح القياس عىل أصل اختلف العلامء يف وجود اإلمجاع عىل وجود العلة يف األصل -٢

 يكون يف موضعني: واالختالف

احلد، فاعرتض احلنفية بأن القياس  كام لو قيس الالئط عىل الزاين يف، أي تعرف له علة أو ال يف كون األصل معلال أو ال -أ

 ال جيري يف احلدود فهي غري معللة أصال عندهم.
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يف حتريم ربا  ، كامفال يشرتط اتفاقهم عىل أن العلة يف األصل هي كذا، يف كون األصل قد وجدت فية العلة أو ال -ب

هي الطعم فام ليس بمطعوم  ، وقيل:مطعومة ولو مل تكن الفضل يف التمر والرب والشعري وامللح ، فقيل: هي الكيل أو الوزن

 جيري فيه الربا، وقيل: هي القوت واالدخار. ال

 :يشرتط يف حكم األصل ما ييلرابعا: 

؛ إذْ لوثبت بالقياس عىل أصل آخر كان القياس الثاين لغوا لالستغناء عنه بالقياس أن يكون ثابتا لألصل بغري قياس -١

ا.  عىل األول رأسً

الوضوء عىل الغسل يف وجوب النية، والنية يف الغسل إنام وجبت بالقياس عىل الصالة بجامع أن كال منها  مثال: ال يقاس

 قربة، بل يقاس وجوب النية يف الوضوء عىل الصالة رأسا.

 فال بد من ثبوت حكم األصل إما بنص أو إمجاع.

ني كالعقائد، فهي يطلب فيها القطع واليقني، واحلال ، أي أن ال جيري فيام يطلب فيه اليقأن ال يكون متعبدا فيه بالقطع -٢

 أن القياس الفقهي ال يفيد سو الظن.

 فام يتعبّد فيه بالعلم اليقيني ال جيوز إثباته بالقياس كإثبات حجيّة خرب الواحد بالقياس عىل قبول شهادة الشاهدين.

وعلمت العلة وحتقق وجودها يف الفرع وقد تقدم  وهذا الرشط حمل نظر ألن القياس قد يفيد اليقني إذا علم حكم األصل

 أن القياس قد جيري يف العقليات وهي يطلب فيها اليقني.

ن جنس حكم الفرع -٣ فيشرتط كونه رشعيا إن كان املطلوب إثباته حكام رشعيا، وكونه عقليا إن كان  أن يكون مِ

 حكام لغويا. املطلوب إثباته حكام عقليا، وكونه لغويا إن كان املطلوب إثباته

 .أن يكون جاريا عىل سنن القياس وطريقته بأن يكون مشتمال عىل معنى يوجب تعديته من األصل إىل الفرع -٤

فإن مل يكن كذلك بأن خرج عن سنن القياس فلم يشتمل عىل املعنى املذكور فال يقاس عىل حمله وهو األصل خلصوصيته 

 يف هذه احلالة.

يق ريض اهللا عنه ملا رو أبو داود مثاله: شهادة خزيمة بن ثابت  ريض اهللا عنه، فال يقاس عليه غريه وإن فاقه رتبة كالصدّ

 .جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلنيوالنسائي أن النبي صىل اهللا عليه وسلم: 

ستغناء ؛ فإنه إذا كان دليل حكم األصل شامال للفرع مل يكن بحاجة إىل قياس لالأن ال يكون دليله شامال حلكم الفرع -٥

 عنه بالنص.

. ثم قاس الذرة عىل الرب بجامع الطعم، الطعام بالطعامِ مثال بمثلمثاله: لو استدل مستدل عىل ربوية الرب بحديث مسلم: 

 كان هذا القياس مستغنى عنه؛ ألن الطعام الوارد يف النص شامل للذرة شموله للرب. 

قانون املناظرة فمتى أراد أن حيتج زيد عىل عمرو بالقياس فال بد ، وهذا معلوم من أن يكون متفقا عليه بني اخلصمني -٦

 أن يكون عمرو يسلم بثبوت حكم األصل.
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 ( شرح النص )
 

لُ  : األَوَّ ةٌ عَ هُ أَربَ طُ دالٌّ عـىل جـوازِ القيـاسِ  :وأَركانُ َ نَّهُ ال يُشرتَ ، وأَ َلُ احلكمِ املشبَّهُ بهِ نَّهُ حمَ ـهِ  عليـهِ  األَصلُ واألصحُّ أَ أَو  بنوعِ

ةِ فيهِ  لَّ تِّفاقُ عىل وجودِ العِ ، وال االِ هِ  .شخصِ

، وكونُهُ من جنسِ ح بَّدٍ بهِ بالقطعِ يف قولٍ تَعَ ا، وكونُهُ غريَ مُ هُ بغريِ قياسٍ ولو إمجاعً هُ ثبوتُ كمُ األصلِ ورشطُ كمِ الثاين: حُ

، وال يكونَ دليلُهُ شامالً حل نَنِ القياسِ لَ عن سَ دِ عْ ، وأنْ ال يَ ا بنيَ اخلصمنيِ فقطْ يف الفرعِ ا عليهِ جزمً ، وكونُهُ متفقً كمِ الفرعِ

 .األصحِّ 

....................................................................................................................... 

هُ (  ةٌ ) أي القياس ( وأَركانُ عَ  بواسـطة ) مقيس عليه، ومقيس، ومعنى مشـرتأَربَ ك بيـنهام، وحكـم للمقـيس عليـه يتعـدّ

لُ  املشرتك إىل املقيس ( هُ  أي يسمى به كام يسمى املقيس بالفرع كام سيأيت ( ) األَصلُ  ( عليه املقيس وهو )األَوَّ نَّ ) واألصحُّ أَ

َلُ احلكمِ املشبَّهُ بهِ  أي األصل املقيس عليه ( ) األصـح  و دليل احلكم ( :وقيل هو حكم املحل، :) أي املقيس عليه، وقيلحمَ

طُ ( َ نَّهُ ال يُشرتَ تِّفـاقُ عـىل وجـودِ عليهِ عىل جوازِ القياسِ  ) أي دليل (دالٌّ  ) يف األصل املذكور (أَ ، وال االِ هِ هِ أَو شخصِ بنوعِ

ةِ  لَّ ذا قام دليل عىل جواز القياس إال إ ول ال يقاس يف مسائل البيع مثالفعىل اشرتاط األ ،يشرتطان :) وقيل فيهِ  ) املعينة (العِ

وعىل اشرتاط الثاين ال يقاس فيام اختلف يف وجود العلة فيه، بل ال بدّ مـن االتفـاق عـىل ذلـك بعـد  ،فيه بنوعه أو شخصه

 .مردود بأنه ال دليل عليهالقولني  ، وكل منبأن يتفقوا عىل أن علته كذا االتفاق عىل أن حكم األصل معلل

هُ بغريِ قياسٍ  ( لقياسا أركان من ) الثاين ( كمُ األصلِ ورشطُهُ ثبوتُ ا لالستغناء  إذ لو ثبت بقياس كان ) حُ القياس الثاين لغوً

 عنه بقياس الفرع فيه عىل األصل يف األول كقياس التفاح عىل الربّ يف الربوية بجامع الطعم، ثم قياس السفرجل عىل التفاح

ا( لسفرجل عىل الرب وهو لغو لالستغناء عنه بقياس ا بجامع الطعم،  الـنص يشرتط وال به األصل حكم فيثبت ) ولو إمجاعً

بَّدٍ بهِ بـالقطعِ  ال يثبت بإمجاع (ف : رشط حكم األصل ثبوته بالنصوقيل سنة، أو كتاب من تَعَ يف  ) أي اليقـني (وكونُهُ غريَ مُ

والقياس  ،فيه اليقني كالعقائد ه ما يطلبُ عىل حملِ  تعبد فيه باليقني إنام يقاسُ  احلكم الذيألن  ؛مرجوح لإلمام الغزايل ) قولٍ 

وكونُـهُ مـن جـنسِ حكـمِ  ووجودهـا يف الفـرع ( ،وما هو العلة فيـه ،ال يفيد اليقني، وردّ بأنه يفيده إذا علم حكم األصل

وكونـه  ، عقليـاوكونه عقليا إن كان املطلوب إثباته حكام ،) فيشرتط كونه رشعيا إن كان املطلوب إثباته حكام رشعياالفرعِ 

لَ  لغويا إن كان املطلوب إثباته حكام لغويا ( دِ عْ نَنِ القيـاسِ  ) أي حكم األصل (وأنْ ال يَ ) فـام عـدل عـن سـننه أي عن سَ

ه رتبـة قخرج عن طريقه ال يقاس عىل حمله لتعذر التعدية حينئذ كشهادة خزيمة بن ثابت وحده، فال يقاس به غريه، وإن فا

هُ  ) أن ( و نه (كالصديق ريض اهللا ع ) لالستغناء به حينئـذ عـن شامالً حلكمِ الفرعِ  ) أي دليل حكم األصل (ال يكونَ دليلُ

استدل عىل ربوية الرب بخرب مسلم: الطعام  لبعضها أوىل من العكس، كام لو ر أصالالقياس، مع أنه ليس جعل بعض الصو

 ) أي حكـم األصـل وكونُـهُ  الطعام يشمل الذرة كـالرب سـواء (ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعم فإن  .بمثل بالطعام مثال

ا ( ا عليهِ جزمً غـري املسـألة  وإال احتيج عند منعه إىل إثباته فينتقل إىل مسـألة أخـر يف هذا االشرتاط أي بال خالف )متفقً
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 حكـم األصـل ستدل إثباتويفوت املقصود، وذلك ممنوع منه إال أن يروم املويطول  ، وينترش الكالمالتي عقد القياس هلا

) ألن بنيَ اخلصـمنيِ فقـطْ يف األصـحِّ  ( يأيتسكام يعلم مما  -وإن طال الكالم ألن األثبات حينئذ مقصود له -فليس ممنوعا

بـأي وجـه مـن ل األمة حتى ال يتأتى املنـع بني ك : ال بد أن يكون متفقا عىل ثبوت حكم األصلوقيل ،البحث ال يعدومها

قال الشيخ العطار يف حاشيته عىل اشرتاط كون احلكم متفقا عليه بـني اخلصـمني: إنْ أراد أن هـذا رشط ، هذا وقد الوجوه

إللزام اخلصم بمقتىض القياس فمسلم، وإن أراد أنه رشط للعمل فممنوع؛ ألن للمجتهد أن يقيس عـىل مـا وافـق مذهبـه 

ال يفيد اليقني إطالقـا إنـام  -وهو القياس الفقهي -لتمثييلوهنا تنبيهان: األول: القول بأن القياس ا .وإن خالفه غريه. اهـ 

ب لبعض   :قال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا: ( .. فيقـال .األصوليني من املنطق األرسطي وال يساعده النظرترسّ

باطل، بل حيث أفـاد  تفريقهم بني قياس الشمول وقياس التمثيل، بأن األول قد يفيد اليقني والثاين ال يفيد إال الظن، فرق

وحيث ال يفيد أحدمها إال الظن ال يفيد اآلخر إال الظـن، فـإن إفـادة الـدليل لليقـني أو  .أحدمها اليقني، أفاد اآلخر اليقني

فإن كان أحـدمها اشـتمل عـىل  .الظن ليس لكونه عىل صورة أحدمها دون اآلخر، بل باعتبار تضمن أحدمها ملا يفيد اليقني

ا، مل يفـد إال الظـنأمر مستلزم ل الـرد عـىل  ... )لحكم يقينا، حصل به اليقني، وإن مل يشتمل إال عـىل مـا يفيـد احلكـم ظنـً

  .٢٥٥املنطقيني ص 

الثاين: القياس التمثييل وإن احتج به يف العقليات وإن أفاد اليقني يف بعض املوارد إال أنه هو وأخوه القياس الشمويل 

بل يستعمل يف حقه سبحانه قياس األوىل بأن يقال كل كامل  حق القدوس العظيم جلّ وعالاملنطقي ال يصح استعامله يف 

(..  :. قال شيخ اإلسالمثبت بالدليل ملخلوق فاخلالق أوىل به، وكل نقص تنزه عنه املخلوق فاخلالق أوىل بالتنزه عنه

هذا كله ال تنال خصائصه ال بقياس الشمول وال و وأعظم املطالب العلم باهللا تعاىل وأسامئه وصفاته وأفعاله وأمره وهنيه،

بقياس التمثيل فإن اهللا تعاىل ال مثل له فيقاس به وال يدخل هو وغريه حتت قضية كلية تستوي أفرادها فلهذا كانت طريقة 

ملون القرآن وهي طريقة السلف واألئمة أهنم ال يستعملون يف اإلهليات قياس متثيل وقياس شمول تستوي أفراده بل يستع

 .٣١٨ص  ٧درء تعارض العقل والنقل ج من هذا وهذا قياس األوىل فإن اهللا له املثل األعىل.. )
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 القياس -الثالث والسبعونالدرس 
 

 تكملة الكالم على حكم األصل
 

 . بيانه:اختالف األمة ال يشرتط مع اتفاق اخلصمنيأوال: 

اخلصمني املتناظرين وأنه ال يشرتط اتفاق األمة عىل الصحيح، يشرتط أن يكون حكم األصل متفقا عليه بني  هقد تقدم أن

ولكن ال يعني هذا أنه من رشط حكم األصل أن يكون احلكم خمتلفا فيه بني كل األمة بل جيوز أن يكون حكم األصل 

 جيوز أن يكون متفقا عليه بني اخلصمني دون كل األمة.كام جممعا عليه، 

حكم  إذا كان جممعا عليه فلن يتمكن املانع من منع حكم األصل اختالف األمة؛ ألنه وقيل: يشرتط مع اتفاق اخلصمني يف

جيوز أن األصل أي أنه لن تكون هنالك مناظرة ومباحثة من أصله. وأجيب: بأن اخلصمني مع اتفاقهام عىل حكم األصل 

  املباحثة.يف علة حكم األصل فكل يعني علة غري العلة التي عينها اآلخر فتجري بينهام خيتلفا

 . فهام حالتان:تعيني العلة أو يف وجودهاإذا كان احلكم متفقا عليه بني اخلصمني فإما أن خيتلفا يف ثانيا: 

يعلل ذلك احلكم بعلة،  أحدمهاعىل حكم األصل ولكن اخلصامن وصورة املسألة أن يتفق  أن خيتلفا يف تعيني العلة -١

 .األصلمركب يعلله بعلة أخر فهذا يسمى  واآلخر

مثاله: اتفاق الشافعية واحلنفية عىل أن حيل الصغرية ال زكاة فيه، لكن العلة عند الشافعية كونه حليا مباحا، فقاسوا عليه 

 يقاس عليه حيل الكبرية.ال حيل الكبرية، والعلة عند احلنفية كونه حيل صغرية مل تبلغ ف

اخلصامن عىل حكم األصل، ولكن العلة التي يثبتها يتفق  أنوصورة املسألة  أن خيتلفا يف وجود العلة يف األصل -٢

 .مركب الوصففهذا يسمى  املستدل يقول اخلصم إهنا غري موجودة يف األصل

 مثاله: اتفاق الشافعية واحلنفية عىل أن من قال: فالنة التي أتزوجها طالق. أن الطالق اليقع إذا تزوجها. 

ق قبل ملكه. فقاسوا عليه ما لو قال: إن تزوجت فالنة فهي طالق. فال يقع عند الشافعية تعليق الطال والعلة يف ذلك

 الطالق.

وقالوا: هي تنجيز ال تعليق فال يصح القياس املذكور، بمعنى أننا لو قلنا  أما احلنفية فمنعوا وجود العلة يف الصورة األوىل

فإنه  قياس لعدم وجود العلة التي ذكرمتوها يف األصلال نسلم بصحة ال فإنناإن العلة هي تعليق الطالق قبل ملكه كام قلتم 

 يف األصل. عندما يقول القائل فالنة التي أتزوجها طالق ال يوجد تعليق ورشط يف كالمه فالعلة التي ذكرمتوها مل تتوفر

 .نهضان حجة عىل اخلصمفهذان القياسان قياس مركب األصل وقياس مركب الوصف ال ي

 كل منهام علة غري علة اآلخر فبالتايل يمنع اخلصم وجود العلة يف الفرع فاحلنفي يمنع وجود فلتعينيأما يف مركب األصل 

 علة الصغر يف حيل الكبرية.
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وأما يف مركب الوصف فألن اخلصم يمنع وجود العلة يف األصل أي أن احلنفي يمنع وجود التعليق يف األصل الذي هو 

 فالنة التي أتزوجها طالق. 

م اخلصم أن علة احلكم هي ما ذكره املستدل فأثبت املستدل وجود العلة يف الفرع، أو سلّم اخلصم وجود إذا سلّ ثالثا: 

 .العلة يف الفرع فأثبت املستدل أهنا هي علة احلكم انتهض الدليل عىل اخلصم

ستدل وجودها يف مثال: لو سلم اخلصم أن علة الربا يف الرب هي الطعم ولكنه مل يسلم وجودها يف األرز فمتى أثبت امل

 األرز انتهض القياس حجة عىل اخلصم.

مثال: لو سلم اخلصم أن املطعومية موجودة يف األرز ولكنه مل يسلم أهنا هي علة الربا يف الرب فمتى أثبت املستدل أهنا هي 

 علة احلكم انتهض القياس حجة عىل اخلصم.

لة وأراد املستدل إثبات حكم األصل أوال بدليل، ثم إثبات إذا مل يتفق اخلصامن عىل األصل من حيث احلكم والعرابعا: 

 .العلة بدليل آخر فاألصح قبول ذلك منه

وإال احتيج عند وهذه املسألة تقدمت اإلشارة إليها فقد ذكرنا أنه يشرتط اتفاق اخلصمني عىل حكم األصل قبل املناظرة 

قد القياس هلا، وينترش الكالم ويطول، ولكن يستثنى فيام لو أراد منعه إىل إثباته فينتقل إىل مسألة أخر غري املسألة التي ع

 املستدل إثبات حكم األصل وإثبات العلة معا فذلك جائز ألن إثبات املستدل اليشء بمنزلة اعرتاف اخلصم به.

 وقيل: ال يقبل، بل ال بد من اتفاقهام عىل األصل أوال، صونا للكالم عن االنتشار.

اق األمة عىل أن حكم األصل معلل، وال أن تكون العلة منصوصا عليها؛ إذْ ال دليل عىل اشرتاط ال يشرتط اتفخامسا: 

 .ذلك. وعليه يكفي إثبات التعليل بدليل وإثبات وجود العلة بدليل

 وهذه املسألة قد تقدمت عند قولنا أنه ال يشرتط اإلمجاع عىل وجود العلة يف األصل.
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 ( شرح النص )
 

تَهُ كذا فمركَّ  اخلصمِ  منعِ  معَ  اتفقا عليهِ  ، فإنِ ةِ األمَّ  اختالفُ  طُ شرتَ ال يُ  هُ نَّ أَ  واألصحُّ  لَّ ، أو وجودَ بُ األَ أَنَّ عِ ها يف األصلِ صلِ

، وإنْ وال يقبالنِ يف األصحِّ  الوصفِ  بُ فمركّ  هُ اخلصمُ انتهضُ الدليلُ لَّمَ ها أَو سَ لُّ وجودَ ةَ فأثبتَ املستَدِ لَّ لَّمَ العِ لوْ سَ ملْ  ، وَ

طُ االتفاقُ عىل أنَّ ح ، واألصحُّ ال يُشرتَ هُ بولُ هُ ثُمَّ العلةِ فاألصحُّ قَ لُّ إثباتَ تِهِ ورامَ املستدِ لَّ لَّلٌ يتفقا عليهِ وعىل عِ عَ كمَ األصلِ مُ

 .أَو النصُّ عىل العلةِ 

.......................................................................................................................  

طُ (  نَّهُ ال يُشرتَ ةِ  ) مع اشرتاط اتفاق اخلصمني فقط (واألصحُّ أَ ، بل جيوز اتفاقهم حكم األصل ) غريمها يفاختالفُ األمَّ

احلكم ع ال يتأتى له من يشرتط اختالفهم فيه ليتأتى للخصم منعه، إذْ  :، وقيلعليه اتفاق اخلصمنيك حكم األصل عىل

وإن مل يتأت له منعه من حيث من حيث العلة،  حكم األصل منع لخصميتأتى ل املراد أن بأن :، وجياببني األمة املتفق عليه

تَهُ ) أي عىل حكم األصل ( فإنِ اتفقا عليهِ  ( لكونه جممعا عليه هو لَّ البالغة عىل  ) كام يف قياس حيل كذا معَ منعِ اخلصمِ أَنَّ عِ

متفق عليه بيننا وبني احلنفي، والعلة فيه عندنا  حيل الصبيةيف  وجوب الزكاة يف عدم وجوب الزكاة، فإن عدمالصبية  حيل

ـ وعنده كونه مال صبية ( ،كونه حليا مباحا بُ األَصلِ  ) القياس املشتمل عىل احلكم املذكور ( فَ ) سمي به لرتكيب مركَّ

 أي البتناء احلكم عىل علتني يقول بإحدامها واحد وبالثانية آخر صمنياحلكم فيه أي بنائه عىل علتي األصل بالنظر للخ

ها  مع منع اخلصم ( ) اتفقا عىل حكم األصلأو(  -نكحت فالنة إنْ  :) كام يف قياسيف األصلِ ) أي وجود العلة ( وجودَ

- يف األصل قوع الطالقو يف عدم وقوع الطالق بعد النكاح، فإن عدم ،عىل فالنة التي أنكحها طالق فهي طالقٌ  -كهند

والعلة تعليق الطالق قبل متلكه، واحلنفي يمنع  ،متفق عليه بيننا وبني احلنفي -الذي هو فالنة التي أتزوجها طالق

)  فـ ( الفرع ألنه تعليق واألصل تنجيز يففال يصح القياس املذكور لعدم العلة  أي وجودها يف األصل ويقول هو تنجيز

بُ الوصفِ  كم املذكور (القياس املشتمل عىل احل وهو وجود  -) سمي به لرتكيب احلكم فيه أي بنائه عىل الوصفمركّ

، كاملثال السابق فإن احلكم بوقوع الطالق يف الفرع الذي هو إن الذي منع اخلصم وجوده يف األصل -العلة يف األصل

صل الذي هو فالنة التي أتزوجها طالق، تزوجت فالنة فهي طالق مبني عىل وجود العلة التي هي تعليق الطالق يف األ

بمعنى البناء أي ترتب يشء عىل هو مركب يف مركب األصل ومركب الوصف  لفظأن  -من تفرس الرتكيب بالبناء -ظهرو

بمعنى ال ينهضان حجة عىل ) أي القياسان املذكوران  وال يقبالنِ  (تأمل  آخر ال بمعنى الرتكيب الذي هو ضد اإلفراد.

) ملنع  يف األصحِّ  (لكل جمتهد أن يأخذ بام هنض حجة عنده سواء وافقه اخلصم أو خالفه ب املناظرة وإن كان اخلصم يف با

 ايقبالن نظر :، وقيلمركب الوصفيف األصل يف ملنعه وجود العلة ، ومركب األصلاخلصم وجود العلة يف الفرع يف 

لَّ  (، يف القياسني تفاق اخلصمني عىل حكم األصلال لوْ سَ ةَ  ) اخلصم (مَ وَ لَّ لكنه مل  ) للمستدل أي سلم أهنا ما ذكرهالعِ

ها يسلم وجودها يف الفرع (  لُّ وجودَ هُ اخلصمُ  ) فيه (فأثبتَ املستَدِ لَّمَ يف الفرع لكنه مل يسلم أن  ) أي سلم وجودهاأَو سَ

أي فيام إذا سلم  يف الثاين العلة بوجود) عليه العرتافه انتهضُ الدليلُ  ( فأثبت املستدل أهنا هي العلة العلة ما ذكره
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 ) أي اخلصامن (وإنْ ملْ يتفقا  (أي فيام إذا سلم اخلصم أن العلة هي ما ذكره املستدل  ، وقيام الدليل عليه يف األولوجودها

هُ  ) ال (و  ) أي عىل احلكم (عليهِ  لُّ إثباتَ تِهِ ورامَ املستدِ لَّ مَّ  ) بدليل ( عىل عِ أي بمسلك من مسالك  ) بطريقلةِ الع ) إثبات (ثُ

هُ  ( العلة بولُ يقبل بل ال بد من اتفاقهام عىل حكم ال  :كاعرتاف اخلصم به، وقيل بالدليل ذلك ألن إثباته ) يففاألصحُّ قَ

طُ  ) أنه ( واألصحُّ  صونا للكالم عن االنتشار ( األصل وعلته حكمَ  عىل أنَّ  مجاع () أي اإلاالتفاقُ  ) يف القياس ( ال يُشرتَ

لَّلٌ أَو النصُّ عىل العلةِ  عَ ال دليل  إذْ  -ألنه متى نص عىل علة فيعني أن األصل معلل ال تعبدي -) املستلزم لتعليله األصلِ مُ

يشرتط ذلك، وقد مر أنه ال يشرتط االتفاق عىل أن علة حكم  :عىل اشرتاط ذلك بل يكفي إثبات التعليل بدليل، وقيل

أن املسألة األوىل وهى عدم  ييعن وإنام فرقت كاألصل بني املسألتني ملناسبة املحلنيل الشارح: قاعىل األصح، األصل كذا 

مباحث األصل، والثانية وهى عدم  يففناسب ذكرها  العلة عىل وجود العلة حملها األصل ألنه حمل وجود االتفاقاشرتاط 

 .من مباحثه فناسب ذكرها فيهن حكم األصل معلل حملها حكم األصل لكوهنا أعىل  االتفاقاشرتاط 

 



٢٧٧ 
 

 القياس -رابع والسبعونالدرس ال
 

 الفرع
 

 حل املشبّهحكم امل :، كالنبيذ يف قياسه عىل اخلمر يف احلرمة، وقيل: الفرع هواملحل املشبّه أي املقيس :وهو الفرعأوال: 

 ثال املذكور.كاحلرمة يف امل

األصل؛ ألن حلكم األصل دليال من نص أو إمجاع، أما الفرع فدليله  ى هنا أن يقال إنه دليل احلكم كام قيل يفوال يتأتّ 

فذلك أحد أركان القياس هو القياس نفسه، ، فال يمكن أن يقال إن الفرع هو القياس أي ال يصح أن يقال إن القياس

 والصالة!. ،والقيام ،النية :بمثابة من يقول يف عد أركان الصالة إن أركاهنا هي

  .ارضة يف الفرع بام يقتيض نقيض احلكم الذي ذكره املستدل، أو بام يقتيض ضده، ال بام يقتيض خالفهاملعتقبل ثانيا: 

 فهي ثالث حاالت:

 .عىل حكم بإثبات علة فيقول املعرتض هناك علة أخر تقتيض نقيض احلكم الذي ذكرتهأن يستدل املستدل  -١

يسن تثليث مسح الرأس قياسا عىل  :ن تثليثه كغسل الوجه أيمثاله: أن يقول املستدل: مسح الرأس يف الوضوء ركن فيس

 هام.غسل الوجه بجامع الركنية في

فيقول املعرتض: هو مسح يف الوضوء كمسح اخلفّ فال يسن تثليثه، أي: ال يسن تثليث مسح الرأس قياسا عىل مسح 

 فيهام.اخلفّ بجامع املسحيّة 

يله بدليل آخر يثبت نقيض دل عرتضيث مسح الرأس، فعارض امليسن تثل: فهنا نالحظ أن املستدل جاء بحكم وهو

 ال يسنّ تثليث مسح الرأس. فهذا النوع من املعارضة مقبول. :حكمه وهو

 . أن يستدل املستدل عىل حكم بإثبات علة فيقول املعرتض هناك علة أخر تقتيض ضد احلكم الذي ذكرته -٢

 : ال جيتمعان ولكنهام يرتفعان.والنقيضان: ال جيتمعان وال يرتفعان، والضدان

أي: الوتر واجب قياسا  مثاله: أن يقول املستدل: الوتر واظب عليه النبي صىل اهللا عليه وسلم فيجب كالتشهد يف الصالة

 عىل التشهد يف الصالة بجامع املواظبة النبوية عليهام.

قياسا عىل  سنة الفجر أي: الوتر مستحبفيستحب ك -وهي العشاء -فيقول املعرتض: الوتر مؤقّت بوقت صالة مكتوبة

 واجبتنيسنة الفجر بجامع أن كال منهام يفعل يف وقت من أوقات الصلوات اخلمس، ومل يعهد من الشارع وضع صالتنيِ 

 يف وقت واحد. 

بام يثبت استحباب الوتر، والواجب واملستحب ضدان،  عرتضوهنا املستدل جاء بحكم وهو وجوب الوتر وعارضه امل

 ا النوع من املعارضة مقبول أيضا.وهذ

 .احلكم الذي ذكرته خالفأن يستدل املستدل عىل حكم بإثبات علة فيقول املعرتض هناك علة أخر تقتيض  -٣
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فيان يف املعنى اوضابط اخلالفني أهنام متنافيان يف حدّ ذاتيهام ال يستحيل اجتامعهام يف ذات ثالثة كالسواد واحلالوة، فهام متن

نستلة سوداء، وكالبياض والربودة فهام متنافيان ولكن يتأتى اجتامعهام يف مانع من اجتامعهام يف حمل واحد كقطعة ولكن ال 

 واحدة كالثلج. مادة

مثاله: أن يقول املستدل: اليمني الغموس قول يأثم قائله فال يوجب الكفارة كشهادة الزور أي: ال جتب الكفارة يف اليمني 

. دة الزور بجامعالغموس قياسا عىل شها  اإلثم يف كلّ

دٌ للباطل يُظنّ به حقيقته فيوجب التعزير كشهادة الزور أي: جيب التعزيز يف  يقول املعرتض: اليمني الغموس قولف مؤكِّ

 عىل شهادة الزور بجامع أن كال منهام قول مؤكد للباطل.اليمني الغموس قياسا 

 دم وجوب الكفارة ووجوب التعزير ألهنام جيتمعان.فهذه املعارضة غري مقبولة ألنه ال منافاة بني ع

: إذا جاء املستدل بعلة وعارضه املعرتض بعلة أخر فيقبل يف دفع املعارضة املذكورة ترجيح علة املستدل عىل علة ثالثا

ء وعلة املعرتض ظنية إىل غري ذلك من مرجحات القياس التي ستأيت إن شا عليها اقطعية منصوصككون علته  املعرتض

 اهللا.

بل يكفي عرض دليله بدون التعرض لدليل  إذا جاء املستدل بعلة فال يشرتط أن يذكر معها علة اخلصم ويدفعهارابعا: 

 اخلصم.

 صل إال بدفع ما يعارضه.حيوقيل: جيب ألن متام الدليل ال 

املعرتض فعليه أن يتعرض ملا  اعرتاض املستدل وأجيب: بأنه عند ذكر الدليل ابتداء ال يوجد ما يدفعه. نعم بعد أن يسمع

 .دفعهوي اعرتض به اخلصم

 



٢٧٩ 
 

 ( شرح النص )
 

، : الفرعُ وهو: املحلُّ املشبّهُ يف األصحِّ ها  الثالثُ هِ، ودفعُ بولُ املعارضةِ فيه بمقتىض نقيضِ احلكمِ أو ضدِّ واملختارُ قَ

نَّهُ ال جيبُ بالرتجيحِ    .دليلِ يف ال إليهِ  اإليامءُ  ، وأَ

....................................................................................................................... 

 وال يأيت قول حكم املحل املشبّه، ) وقيل:يف األصحِّ ) باألصل ( الفرعُ وهو: املحلُّ املشبّهُ  ( القياس أركان من )الثالثُ  (

بولُ  عل اليشء ركنا من نفسه وهو مستحيل (فيلزم ج ألن دليله القياس فرع؛حكم ال كاألصل بأنه دليل ثالث واملختارُ قَ

هِ  ) أي يف الفرع (فيه  ( وهي: مقابلة دليل املستدل بدليل ينتج ما يبطل مدعاه) املعارضةِ   )بمقتىض نقيضِ احلكمِ أو ضدِّ

 وبالعكس ملناظرة، إذ يصري املعرتض مستدالا وإال النقلب منصب ال يقبل :وقيل أي بقياس مقتض للنقيض أو الضد،

وهو  من معرفة صحة نظر املستدل يف دليله إىل غريه املتناظران باملناظرة ، وذلك خروج عام قصديصري املستدل معرتضا

وهو  - املعارضةالقصد من املعارضة هدم دليل املستدل ال إثبات مقتىض :قلنا معرفة صحة نظر املعرتض يف دليله،

من االنقالب بمعنى أن املعرتض يقصد باملعارضة إبطال دليل اخلصم  املؤدي إىل ما مرّ  -ل املعرتض عىل احلكماستدال

 :يف الفرع أن يقول املعرتض للمستدل االستدالل عليه، وصورة املعارضةاه بوإن أد بشكل غري مقصود إىل إثبات مدع

 :نقيضه أو ضده، فالنقيض نحوثبوت ندي وصف آخر يقتيض من الوصف وإن اقتىض ثبوت احلكم يف الفرع فع ما ذكرتَ 

والضد  ،مسح يف الوضوء فال يسنّ تثليثه كمسح اخلفهو  :فيقول املعارض ،املسح ركن يف الوضوء فيسن تثليثه كالوجه

مس مؤقت بوقت صالة من اخل : هوفيقول املعارض ،جب كالتشهديالوتر واظب عليه النبيّ صىل اهللا عليه وسلّم ف :نحو

خلالف احلكم فال يقدح لعدم منافاهتا لدليل  املعارضة باملقتىض :لنقيض احلكم أو ضده فيسن كالفجر، وخرج باملقتىض

قول مؤكد هو  :اليمني الغموس قول يأثم قائله فال يوجب الكفارة، كشهادة الزور، فيقول املعارض :كام يقال ،املستدل

) املختار يف دفع املعارضة املذكورة زيادة عىل دفعها بكل ما  و ة الزور (للباطل يظن به حقيقته فيوجب التعزير كشهاد

ها بالرتجيحِ  ( . راجع رسالتي يف رشح آداب البحث واملناظرة إن شئتيعرتض به عىل املستدل ابتداء ) لوصف  دفعُ

قول ) املختار بناء عىل ال و(  ال تدفع به :وقيل ،بمرجح مما يأيت يف حمله لتعني العمل بالراجحاملستدل عىل وصف املعارض 

نَّهُ ال جيبُ  ( بقبول الرتجيح يف دفع املعارضة بني علته وعلة خصمه أي  ) أي إىل الرتجيحاإليامءُ إليهِ  ) عىل املستدل ( أَ

 هالذي جعل ألن ترجيح وصف املستدل -أي قبل أن يعارضه املعرتض -) ابتداء الدليلِ أثناء عرض (  ) يف(  التعرض إليه

ينئذ ال معارض ح :جيب ألن الدليل ال يتم بدون دفع املعارض. قلنا :عىل وصف معارضه خارج عن الدليل، وقيل لةع

 .هفال حاجة إىل دفعه قبل وجود
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 القياس -الخامس والسبعونالدرس 
 

 شروط الفرع
 

 . توضيحه:من رشوط الفرع أن يوجد فيه متام العلة التي يف األصل أوال:

صل إىل الفرع فإذا مل توجد العلة فيه فال قياس، وذلك رس املشرتك الذي بواسطته ينتقل احلكم من األإن العلة هي اجل

 عىل اخلمر.ه كاإلسكار يف النبيذ يف قياس

ثم إن العلة قد تكون مفردة وقد تكون مركبة فالعلة املفردة كاإلسكار يف اخلمر، والعلة املركبة هي التي ترتكب من أجزاء 

، فهذه مخسة أوصاف جعلت بمجموعها علة غري ولد، ملكافئ، العدوان، العمد ،بالقتلوجوب القصاص:  ذلك كتعليلو

: أن يوجد فيه متام العلة وذلك إشارة إىل العلة املركبة فإذا وجد يف الفرع بعض من أوصاف للقصاص الواجب، وهلذا قلنا

 علة األصل مل يتعد احلكم من األصل إىل الفرع.

لة مع اشرتاط وجودها يف األصل والفرع إال أنه ليس من رشط ذلك عدم وجود زيادة يف القوة يف األصل أو إن العثانيا: 

كاإليذاء الذي هو علة النهي عن التأفيف فإن الفرع وهو الرضب تتواجد فيه العلة عىل نحو أقو من وذلك  الفرع

 األصل.

هي العلة املنصوصة التي نصّ الشارع عليها أو أمجع العلامء عليها فاألوىل  إن العلة قد تكون قطعية وقد تكون ظنيةثالثا: 

 هي التي ليس كذلك ككون علة الربا هي الطعم.ثانية ككون علة حتريم اخلمر هي اإلسكار، وال

 يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. قدرابعا: القياس 

    .ما كانت علته قطعية وقطع بوجودها يف الفرعفالقطعي هو: 

 .ا يف الفرعهما كانت علته مظنونة أو مل يقطع بوجود والظني هو:

 والقياس القطعي يشمل:

 وهو: ما يكون الفرع فيه أوىل باحلكم من األصل لقوة ظهور العلة فيه. القياس األوىل -١

 وذلك كقياس الرضب عىل التأفيف.

 وهو: ما تكون العلة فيه متساوية الظهور يف األصل والفرع. القياس املساوي -٢

 وذلك كقياس النبيذ عىل اخلمر فإن اإلسكار متساو فيهام.

 وهو: ما كانت العلة يف الفرع أخفى منها يف األصل. القياس األدون والقياس الظني يشمل

 وذلك كقياس التفاح عىل الرب يف باب الربا بجامع الطعم فيهام. والحتامل أن تكون العلة الكيل أو القوت أعترب ذلك ظنيا.

ارض معارضة ال يمكن دفعهاومخامسا:  عَ  . كام مرت اإلشارة إليه.ن رشوط الفرع أن ال يُ
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. إذْ ال يعمل بالقياس مع قيام دليل قاطع كنص متواتر وإمجاع قطعي يقوم دليل قاطع عىل خالفه يف احلكم أن السادسا: 

 عىل خالف ما ينتج من القياس ألنه ظني فال يقو عىل معارضة القطعي. 

 . ألن اخلرب ولو كان خرب واحد يقدم يف العمل عىل القياس. يقوم خرب الواحد عىل خالفهأن السابعا: 

 .أن يتحد حكم الفرع بحكم األصل عينا أو جنساثامنا: 

لٍ  يف ثبوت القصاص بجامع كونه  -كالسيف -عىل القتل بمحدد -كاحلجر -مثال االحتاد يف عني احلكم: قياس القتل بمثقَّ

 فإن احلكم وهو ثبوت القصاص فيهام واحد. قتال عمدا عدوانا.

 ومثال االحتاد يف جنس العلة: قياس بضع الصغرية عىل ماهلا يف ثبوت والية األب أو اجلد بجامع الصغر.

 فاحلكم وهو ثبوت الوالية جنس ألن والية املال ليست عينها والية التزويج.

 .ل ببيان االحتادفإذا اعرتض معرتض بعدم االحتاد يف احلكم فيدفعه املستد

 مثاله: أن يقيس الشافعي ظهار الذمي عىل ظهار املسلم يف حرمة قربان املرأة.

فيعرتض احلنفي بمخالفة ظهار الذمي لظهار املسلم، فإن حرمة قربان املرأة بالنسبة للمسلم تنتهي بالكفارة، والكافر ليس 

كافر فال تنتهي احلرمة يف حقه بخالف املسلم، فاختلف من أهل الكفارة؛ إذْ ال يمكنه الصوم مثال لعدم صحته من ال

 احلكم فال يصح القياس

 فينفي الشافعي االختالف بأن الكافر يصح منه إعتاقه أو إطعامه مع الكفر كام يمكنه أن يسلم فيصوم، فاحلكم متحد.

 .أن ال يتقدم حكم الفرع عىل حكم األصل يف الورودتاسعا: 

تيمم يف وجوب النية مثال، فهذا ال يصح؛ ألن مرشوعية الوضوء متقدمة عىل مرشوعية التيمم مثاله: قياس الوضوء عىل ال

فيلزم عليه أن ثبوت النية للوضوء قبل ترشيع التيمم ال دليل عليه فيكون تكليف املخاطب بالنية يف الوضوء تكليفا بام ال 

 يعلم.

 اس مل يمتنع حينئذ قياس السابق عىل الالحق النتفاء املحذور.نعم إن كان ثمة دليل آخر لثبوت النية يف الوضوء غري القي

 عارشا: ال يشرتط يف الفرع ما ييل:

 .ثبوت حكم الفرع بالنص اإلمجايل -١

بمعنى أن البعض اشرتط أن يكون حكم الفرع ثابتا بالنص اإلمجايل والقياس إنام يثبت بعض التفاصيل فإن مل يرد نص 

 س.إمجايل بالفرع مل يصح القيا

ملا جاز قياس اجلد عىل األخ  -كاإلمجاع -مثاله: مرياث اجلد مع اإلخوة فلوال ورود ما يثبت أن اجلد وارث من الورثة

 فيشارك اإلخوة يف املرياث.

 وردّ بأن العلامء من الصحابة وغريهم قاسوا أمورا مل يرد هبا نص ال مجلة وال تفصيال. 

 رام. فقاسوه عىل الطالق أو الظهار أو اإليالء بحسب اختالفهم فيه.ومن ذلك قول الرجل المرأته: أنت عيلّ ح

 .أن ال يوجد نص أو إمجاع عىل حكم يوافق احلكم احلاصل بالقياس -٢
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 وهذا اشرتطه بعض العلامء ألنه إذا وجد نص أو إمجاع فال حاجة للقياس.

 بالنص والقياس.وردّ بأنه ال مانع من اجتامع دليلني عىل مدلول واحد فيدل عىل الفرع 
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 ( شرح النص )
 

، فإنْ كانتْ قطعيَّةً فقطْعِيٌّ  ةِ فيهِ لَّ نُ  ورشطُهُ وجودُ متامِ العِ وَ ٍّ  أَوْ ظنيَّةً فظنيٌّ وأَدْ ، وال ، بجامعِ الطعمِ  كتفاحٍ بِربُ ضَ عارَ أَنْ ال يُ وَ

دِ يف األصحِّ إال لتجربةِ النظرِ  ، وكذا خربُ الواحِ الفِهِ مَ عىل يقومَ القاطِعُ عىل خِ دَّ تَقَ ، وال يَ هُ بحكمِ األصلِ دَ حكمُ ، ويتحِ

هُ بالنصِّ مجلةً وال انتفاءُ نصٍ أَو امجاعٍ يوافِقُ عىل املختارِ  ، ال ثبوتُ  .حكمِ األصلِ حيثُ ال دليلَ لهُ

...................................................................................................................... 

لَّةِ ) أي الفرع ( ورشطُهُ (  كاإلسكار يف قياس  ،أو هبا أي يف الفرع بال زيادة قوة )فيهِ ) التي يف األصل ( وجودُ متامِ العِ

 احلكم إىل الفرع أن ) بقطعيَّةً  ) أي العلة (فإنْ كانتْ  ( فيهام النبيذ باخلمر، واإليذاء يف قياس الرضب بالتأفيف فيتعدّ

) قياسها حتى كأن الفرع فيه شمله فقطْعِيٌّ  قطع بكوهنا علة يف األصل وبوجودها يف الفرع كاإلسكار واإليذاء فيام مر (

بمعنى أن كون القياس قطعيا ال يعني بالرضورة أن  ظنيا فحكم الفرع كذلك حكم األصل دليل األصل، فإن كان دليل

ول حكم األصل للفرع إال أن نفس دليل األصل قد يكون ظنيا كخرب الواحد، يكون احلكم مقطوعا به ألننا مع قطعنا بشم

) بأن  ةً ظنيّ  ) كانت ( أو (، والقطعي يشمل قياس األوىل واملساوي وإن كان دليل حكم األصل قطعيا فحكم الفرع كذلك

نُ  فظنيٌّ  ظن كوهنا علة يف األصل، وإن قطع بوجودها يف الفرع ( وَ ) أي  كتفاحٍ  ي وهو قياس األدون () أي فقياسها ظن وأَدْ

 وتقإهنا ال ربوية الرب مع احتامل ما قيل:يف  معارش الشافعية ) فإنه العلة عندنا الطعمِ  بجامعِ  ) يف باب الربا ( بربٍّ  كقياسه (

 اف الثالثةأو الكيل، وليس يف التفاح إال الطعم فثبوت احلكم فيه أدون من ثبوته يف الرب املشتمل عىل األوص االدخارمع 

كون العلة الطعم والتفاح عىل احتامل واحد وهو  حتامالت،عىل كل اال يأن الرب مطعوم مقتات مكيل فهو ربوبمعنى 

أَنْ (  أقو من الثابت مع احتامل واحد،حتامالت ن الثابت مع كل االأومعلوم  من وجود  -) أي ورشط الفرع ما ذكروَ

ضَ  وأن ( -متام العلة فيه عارَ ت اإلشارة إليه  الفرعُ  )ال يُ  ) الدليل (ال يقومَ  ) أن ( و (معارضة ال يتأتى دفعها كام مرّ

الفِهِ  وكذا خربُ  ال صحة للقياس يف يشء مع قيام دليل قاطع عىل خالفه ( إذْ  ؛) أي خالف الفرع يف احلكمالقاطِعُ عىل خِ

دِ  مقدم عىل القياس يف األصح كام مرّ يف  خرب الواحد ألن )يف األصحِّ  ) أي وأن ال يقوم خرب الواحد عىل خالفه (الواحِ

من املستدل، فيجوز القياس املخالف ألنه صحيح يف نفسه ومل يعمل به )  النظرِ  ) أي مترين (إال لتجربةِ  بحث اخلرب (

القاطع  أنه متى عارض الدليل ، بمعنىإذا تعارض النص والقياس قدم النص :ملعارضة ما ذكر له، ويدل لصحته قوهلم

القياس مل يصح العمل بالقياس ولكن جيوز من باب الرياضة الذهنية أن يقوم الناظر باستعامل القياس يف باب املسائل وإن 

عارض خرب الواحد ال للعمل به؛ فإن القياس يف نفسه صحيح بمعنى أن صورة القياس املشتملة عىل أركان القياس 

 ) أن (و  حيصل التعارض بني النصوص فيقدم بعضها عىل بعض فتأمل ( سليمة ولكن حصل التعارض فقدم اخلرب، كام

هُ  دَ حكمُ ، كام أنه يشرتط يف املقصود من القياس سواء بعني احلكم أو بجنسه ) يف املعنى بحكمِ األصلِ  ) أي الفرع (يتحِ

، فإن مل يتحد تفاء حكم األصل عن الفرع، مل يصح القياس الن حكم األصلب حكمه الفرع وجود متام العلة فيه كام مرّ

كأن يقيس الشافعي  -يف مبحث القوادح -يكون ببيان االحتاد فيه كام يعلم مما يأيت يف حملهاحلكم  وجواب عدم االحتاد يف
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س من أهلها بالكفارة، والكافر لي احلرمة يف املسلم تنتهي :ظهار الذمي بظهار املسلم يف حرمة وطء الزوجة، فيقول احلنفي

فيقول  ،لفساد نيته فال تنتهي احلرمة يف حقه، فاختلف احلكم، فال يصح القياس كنه الصوم من خصال الكفارةإذ ال يم

يمكنه الصوم بأن يسلم ثم يصوم ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا، فهو من أهل الكفارة، فاحلكم متحد،  :الشافعي

مَ  ) أن ( و ( والقياس صحيح دَّ تَقَ أي  ) حيثُ ال دليلَ لهُ  ) يف الظهور للمكلف ( عىل حكمِ األصلِ  ( ) حكم الفرعال يَ

بتقدير أن ال دليل للوضوء غري وذلك  ،املختار، كقياس الوضوء بالتيمم يف وجوب النيةالقول غري القياس عىل  للفرع

حال  ت حكمهرع للزم ثبوإذ لو جاز تقدم حكم الف ؛قبل اهلجرة، والتيمم إنام تعبد به بعدها الوضوءالقياس فإنه تعبد ب

قول كجاز  -ال استدالال عىل احلكم- ذكر إلزاما للخصم تقدمه بال دليل، وهو ممتنع ألنه تكليف بام ال يعلم، نعم إنْ 

طهارتان أنى يفرتقان الحتاد األصل والفرع يف مها  -القائل بوجوب النية يف التيمم دون الوضوء- :الشافعي للحنفي

، وهو التكليف بام ال يعلم ، فإن كان له دليل آخر جاز تقدمه النتفاء املحذور السابقرة للصالةوهو كوهنام طها املعنى

د الدليل هُ  ( وإن كان عليه دليل آخر ال جيوز تقدمه :، وقيلعىل مدلول واحد وبناء عىل جواز تعدّ ) أي حكم الفرع ال ثبوتُ

فلوال العلم بورود  يشرتط ويطلب بالقياس تفصيله :ختار وقيلفال يشرتط عىل امل أي بالنص اإلمجايل )بالنصِّ مجلةً  (

مرياث اجلدّ مجلة ملا جاز القياس يف توريثه مع اإلخوة واألخوات، وردّ اشرتاط ذلك بأن العلامء قاسوا أنت عيلّ حرام 

حرمة الظهار ، أو حرمته كأي هل حرمته كحرمة الطالق كمذهب مالك ق والظهار واإليالء بحسب اختالفهم فيهالبالط

يوجد فيه  ، وملفينتهي بكفارته كأحد القولني عن أمحد، أو كحرمة اإليالء فيجب فيه كفارة يمني كاملرجح عند الشافعي

ة ) القياس يف احلكم، فال يشرتط، بل جيوز القياس مع موافقوال انتفاءُ نصٍ أَو امجاعٍ يوافِقُ  ( نص ال مجلة وال تفصيال

د الدليل، وقيل عىل املختارِ  ا له (أو أحدمه اإلمجاعوالنص  د الدليل  :) بناء عىل جواز تعدّ يشرتط انتفاؤمها وإن جاز تعدّ

 القياس مطلقة عن اشرتاط ذلكحجية أدلة  :نظرا إىل أن احلاجة إىل القياس إنام تدعو عند فقد النص واإلمجاع، قلنا

 واألصل عدم التقييد.
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 القياس -سبعونالدرس السادس وال
 

 ةالعل
 

 وقد اختلفوا يف تفسريها عىل أقوال: الركن الرابع من أركان القياس العلةأوال: 

ة عليهقول األشاعرة:  -١ ف للحكم، أي العالمة الدالّ ، فمعنى كون اإلسكار علة لتحريم اخلمر أنه عالمة عىل هي املعرّ

 حرمته.

العمد العدوان توجب عىل اهللا ترشيع احلكم ، بمعنى أن العلة كالقتل هي املؤثر للحكم بذاتهقول املعتزلة:  -٢

 وهذا بناء عىل مذهبهم يف كون احلكم تابعا للمصلحة واملفسدة.كالقصاص، 

 أجر العادة بأن يكون احلكم تابعا لتحقق العلة. ، بمعنى أن اهللاهي املؤثر للحكم بإذن اهللا تعاىلقول الغزايل:  -٣

وصف مشتمل عىل حكمة باعثة عىل ، ولذا عرفوها بأهنا: ترشيع احلكم هي الباعث عىلقول اآلمدي وأهل احلديث:  -٤

ف املكلف احلكم.ثم كوهنا باعثة للشارع ال ينايف أهنا  .ترشيع احلكم  تعرّ

ه عن األغراض، وأجيب: بأن ما من ترشيع للحق سبحانه إال وخلفه حكمة، ومصلحة  وأشكل عليه أن اهللا تعاىل منزّ

 كيف وهو الغني احلميد.تعود للخلق ال له سبحانه 

 . وقيل: بالنص.حكم األصل ثابت بالعلةثانيا: 

 صل كاحلرمة للخمر هل يعرف بالنص الذي بنيّ احلكم أو يعرف بالعلة ؟بمعنى أن حكم األ

 قيل: بالنص فحرمة اخلمر عرفت بقوله تعاىل: يا أهيا الذين آمنوا إنام اخلمر وامليرس... اآلية.

ل عىل حتريم اخلمر لكنه لوحده ال يكشف لنا أن اخلمر أصل يقاس عليه، االنص وإن كان هو الد وقيل: عرفت بالعلة ألن

 وإنام الذي عرفنا ذلك هو اإلسكار فبام أن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما عرفنا أن اخلمر أصل يقاس عليه النبيذ.

 .دافعة ورافعة معاالعلة قد تكون دافعة للحكم، وقد تكون رافعة له، وقد تكون ثالثا: 

 .التي متنع ابتداء احلكمالدافعة هي:  -١

 -ترفع النكاح كام لو وطئت الزوجة بشبهة كنها الالعدة للمرأة فإهنا علة تدفع حل نكاح املرأة من غري زوجها، ولمثاله: 

العدة دافعة حللية النكاح فهذه عليها العدة ولكنها ال ترفع زواجها من زوجها. فظهر أن  -كأعمى ظن يف نائمة أهنا زوجته

 وليست رافعة له.

 .التي متنع دوام احلكمالرافعة هي:  -٢

فإنه يرفع حل االستمتاع، ولكن ال يمنع ابتداء احلكم كام لو عقد عليها مرة أخر بعد طالقها، فالطالق مثاله: الطالق 

 علة رافعة غري دافعة.

 .دوامه معاالتي متنع ابتداء احلكم والدافعة الرافعة هي:  -٣
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 .إذا طرأ يف أثنائها مثاله: احلدث فإنه يمنع ابتداء الصالة ويمنع دوامها
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 ( شرح النص )
 

، وأَنَّ حكمَ األصلِ ثابِتٌ هبا، وقدْ تكونُ دافعةً للحكمِ أَو رافِعةً أَو فاعلةً  فُ ا املعرِّ لَّةُ األَصحُّ أَهنَّ : العِ  . هلامالرابِعُ

....................................................................................................................... 

ةُ  ( القياس أركان نمِ  )الرابِعُ  ( لَّ األَصحُّ  ويعرب عنها بالوصف اجلامع بني األصل والفرع، ويف معناها رشعا أقوال ( ) العِ

ا  فُ  ) أي العلة (أَهنَّ أي عالمة عىل  علة أنه معرف ملؤثر فيه وال الباعث عليه، فمعنى كون اإلسكار مثالال ا ) للحكماملعرِّ

هي  :هي املؤثر بذاته يف احلكم بناء عىل قاعدهتم من أنه يتبع املصلحة أو املفسدة، وقيل :حرمة املسكر. وقالت املعتزلة

. وفيه نظر كيف واهللا تعاىل يقول: اىل ال يبعثه يشءهي الباعث عليه، وردّ بأنه تع :املؤثر فيه بجعله تعاىل ال بالذات، وقيل

ثابت  :) ال بالنص. وقالت احلنفيةأَنَّ حكمَ األصلِ ثابِتٌ هبا  ) األصح ( و ( وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

ة ألهنا منشأ التعدية يقاس به الذي الكالم فيه، واملفيد له العل أصال مل يفده بقيد كون حمله :قلنا .ألنه املفيد للحكم ؛بالنص

) أي لتعلقه كالعدة  دافعةً للحكمِ  ) العلة ( وقد تكونُ  ألهنا معرفة له ( هبا املحققة للقياس، فاملراد بثبوت احلكم هبا معرفته

) له كالطالق فإنه  أَو رافِعةً  ( حبها وال ترفع استمرار الزوجية كأن كانت عن شبهةفإهنا تدفع حل النكاح من غري صا

رضاع فإنه يدفع حل النكاح ويرفعه ) أي الدفع والرفع كال أَو فاعلةً هلام حل التمتع وال يدفعه جلواز النكاح بعده ( يرفع

 كام لو طرأ أثناء الزوجية كأن يعقد عىل رضيعة أجنبية ثم ترضعها أمه فتصري أخته من الرضاع فينفسخ العقد.
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 القياس -سبعونالدرس السابع وال
 

 العلة تعريف
 

ثٌ للحكمِ ف العلة بأهنا: تعرّ  أوال: رٌ منضبطٌ باعِ  .وصفٌ ظاهِ

يعلل به املعامالت، لذلك ربطت بصيغ معينة مثل:  فإنه ال ا كالرضاأي بنيّ كاإلسكار يف اخلمر، ال خفيّ  ظاهرفقولنا: 

 بعت واشرتيت ونحومها ألهنا ظاهرة منضبطة.

 املسافة يف القرص، بخالف غري املنضبط كاملشقة.أي حمدد ال خيتلف باختالف األفراد ك منضبطوقولنا: 

م. باعث للحكموقولنا:  ف للحكم عىل اخلالف الذي تقدّ  أي يشتمل عىل حكمة تدعو إىل ترشيع احلكم، أو معرّ

 ثانيا: الوصف يف تعريف العلة عىل أقسام هي:

 مثاله اإلسكار والقتل عمدا عدوانا.. ورشع عرف أو لغة أوما يتعقل بنفسه من غري توقف عىل الوصف احلقيقي هو:  -١

 ، كاخلسة والرشف يف الكفاءة يف النكاح فإن مردها إىل العرف.ما يكون مستفادا من العرفالوصف العريف وهو:  -٢

لتخمريه  -عنبكعصري ال -، كتعليل حرمة النبيذ بأنه يسمى مخراما يكون مستفادا من اللغةوهو:  الوصف اللغوي -٣

 عىل صحة القياس يف اللغة. وفيه خالف قد تقدم. العقل. وهذا بناء

، كحرمة االنتفاع باخلمر هي علة بطالن بيع اخلمر، وكحرمة النظر إىل ما كان حكام رشعياالوصف الرشعي وهو:  -٤

 .شعر املرأة بالطالق وحله بالنكاح هو علة وجود احلياة يف الشعر

 كالقتل العمد العدوان ملكافئ غري ولد. وقد يكون مركباكار كاإلس ف العلة قد يكون مفردايالوصف يف تعرثالثا: 

يشرتط يف العلة ألجل إحلاق الفرع بحكم األصل بسببها أن تشتمل عىل حكمة تبعث املكلف عىل االمتثال وتكون رابعا: 

 .صاحلة لربط احلكم هبا

ن  صلحة هي حفظ النفوس؛كالقتل العمد العدوان ملكافئ علة القصاص، وقد اشتملت تلك العلة عىل حكمة وم فإن مَ

ن أراد قتله.  تَلَ اقتُصَّ منه كفَّ عن القتل. ويف ذلك حفظ حياته وحياة مَ ولكم يف القصاص حياة قال تعاىل: ( علم أنه إذا قَ

ل  يا أويل األلباب د يف وجوب القصاص الشرتاكهام يف العلة املشتملة عىل احلب). فيلحق حينئذ القتل بمثقَّ كمة القتل بمحدّ

 املذكورة.

وهو غري املعتمد  عىل القول بأنه مانع من وجوب الزكاة -. كالدينوصفٌ وجوديٌّ خيلّ بحكمتِهاخامسا: املانِع للعلةِ هو: 

ل بحكمة العلة -عندنا ؛ فإن ملك النصاب علة لوجوب الزكاة، واحلكمة مواساة الفقراء. فإذا فإنه وصف وجودي خيُ

 كن مستغنيا بام عنده؛ الحتياجه إىل وفاء ما عليه من الدين. فكان الدين خمال بتلك احلكمة.كان مالك النصاب مديونا مل ي
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كالسفر مسافة معينة هو علة إباحة القرص والفطر يف . نضبطتاال جيوز التعليل باحلكمة إن مل تنضبط، وجيوز إذا سادسا: 

ألفراد فأنيط وعلق القرص والفطر بالسفر ال رمضان، واحلكمة هي دفع املشقة وهي غري منضبطة الختالفها بحسب ا

 ، فإن انضبطت جاز التعليل هبا كحفظ النفوس يعلل به وجوب القصاص.باملشقة



٢٩٠ 
 

 ( شرح النص )
 

نضَ  ا مُ رً ا حقيقيًّا ظاهِ طَ لإلحلوصفً ِ بًا، ورشُ ركّ كامً رشعيًّا أَو مُ ا أَو حُ يًّ وِ غَ ا، وكذا يف األصحِّ لُ دً طَّرِ رفيًّا مُ  اقِ هبا: أَنْ بِطًا أَو عُ

ثُ عىل  لَ عىل حكمةٍ تبعَ ا إلناطةِ احلكمِ  وتصلُحُ  االمتثالتشتمِ دً تِها، وال جيوزُ يف شاهِ كمَ ِلُّ بحِ فٌ وجوديٌّ خيُ صْ ها وَ ، ومانِعُ

بِطْ  نْضَ ا احلكمةَ إنْ مل تَ  .األصحِّ كوهنُ

....................................................................................................................... 

ا حقيقيًّا وتكون العلة (  بِطًا ) وهو: ما يتعقل يف نفسه من غري توقف عىل عرف أو لغة أو رشع ( وصفً نضَ ا مُ رً ) ال خفيا ظاهِ

طَّ ) وصفا (  أَوأو مضطربا كالطعم يف الربوي فإنه وصف حقيقي لكونه مدركا باحلس (  رفيًّا مُ ا عُ دً ) أي ال خيتلف رِ

ا) وصفا (  يف األصحِّ ) تكون (  وكذاباختالف األوقات كالرشف واخلسة يف الكفاءة يف النكاح (  ) كتعليل حرمة  لغويًّ

ألنه ال دخل لألمور  ال يعلل احلكم الرشعي باألمر اللغوي :النبيذ بتسميته مخرا بناء عىل ثبوت اللغة بالقياس، وقيل

كامً رشعيًّا  ( اللغوية يف الرشع أي احلصة غري  -كتعليل جواز رهن املشاع أي حكام رشعيا ) سواء أكان املعلول كذلكأَو حُ

شعر بحرمته بالطالق وحله للياة ثبوت احلأم أمرا حقيقيا كتعليل  ،بجواز بيعه -املقسومة مع رشيك آخر كربع عقار

بًا ) وصفا (أَو  ( رشعيا ال تكون حكام :ل، وقيفإهنا حيل ملسها بالنكاح وحيرم بالطالق بالنكاح كاليد ركّ  ب) كتعليل وجو مُ

طَ لإلحلاقِ ( علة  الوصف املركب ال يكون :، وقيلملكافئبالقتل العمد العدوان  أي القصاص القود ِ ) بحكم األصل ورشُ

لَ عىل حكمةٍ  ) أي بسبب العلة ( هبا ( ثُ  ) أي مصلحة مقصودة من رشع احلكم (أَنْ تشتمِ أي حتمل املكلف حيث  ) تبعَ

ا  االمتثالعىل  يطلع عليها ( دً بالعلة كحفظ النفوس فإنه حكمة ) أي تعليق احلكم إلناطةِ احلكمِ  ) أي دليال (وتصلُحُ شاهِ

منه انكفّ عن  صَّ اقتُ  لَ تَ من علم أن من قَ  فإنَّ  وهي القتل العمد العدوان ملكافئ؛ ترتب وجود القود عىل علته السابقة

إشارة إىل أن احلكمة هنا تقليل مفسدة القتل ال دفعها بالكلية إذْ قد  -قد ال ينكف عنه توطينا لنفسه عىل تلفهاالقتل، و

عىل امتثال األمر الذي  أمرهوهذه احلكمة تبعث املكلف من القاتل وويل  -يقدم اإلنسان عىل القتل موطنا نفسه عىل تلفها

قتيل من القود، ويصلح شاهدا إلناطة وجوب القود بعلته، فيلحق حينئذ هو إجياب القود بأن يمكن كل منهام وارث ال

ها القتل بمثقل بالقتل بمحدد يف وجوب القود الشرتاكهام يف العلة املشتملة عىل احلكمة املذكورة (  ) أي العلة  ومانِعُ

تِها ( كمَ ِلُّ بحِ فٌ وجوديٌّ خيُ صْ فإنه وصف  -وهو مرجوح عىل املدينعىل القول بأنه مانع من وجوب الزكاة  -) كالدينوَ

 وهي االستغناء بملكه، إذ املدين ال يستغني بملكه الحتياجه إىل وفاء دينه به  علة وجوب الزكاةوجودي خيل بحكمة 

بِطْ ( نْضَ ا احلكمةَ إنْ مل تَ جاز  كحفظ النفوس ) كاملشقة يف السفر لعدم انضباطها، فإن انضبطتوال جيوزُ يف األصحِّ كوهنُ

ألهنا املرشوع هلا  انضبطت العلة أو ال؛ جيوز مطلقا :رجحه اآلمدي وابن احلاجب وغريمها النتفاء املحذور، وقيل كام

  .ال جيوز مطلقا :احلكم، وقيل
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 القياس -سبعونالدرس الثامن وال
 

 التعليل بعلة عدمية
 

 .ال جيوز التعليل بعلة عدمية يف احلكم الثبويت أوال:

 ال: حكمت بكذا لعدم كذا، فيكون معلال احلكم الثبويت الوجودي بانتفاء يشء.بأن يقول الشارع مث

 وصور التعليل أربع هي:

 .، كتعليل حرمة اخلمر باإلسكارتعليل الثبويت بالثبويت -١

 ، كتعليل رضب السيد غالمه بعدم امتثاله.تعليل الثبويت بالعدمي -٢

 ف بعدم العقل.، كتعليل عدم صحة الترصتعليل العدمي بالعدمي -٣

 .رسافباإلعدم صحة الترصف ، كتعليل تعليل العدمي بالثبويت -٤

هُ لعدم امتثاله،  وهذه الصور جائزة عدا الثانية، فاملختار فيها عدم اجلواز، وقيل: جيوز فيصح أن يقال: رضبَ فالنٌ عبدَ

، ، وأجيب: بمنع صحة التعليل بذلك وإنام يصح بالكف عن امتثاله وهو أمر ثبويت هِ تِلَ املرتدُ لعدمِ إسالمِ وال يقال أيضا: قُ

 بل لكفره.

 :العدم نوعانثانيا: 

وهو الذي يقابل الوجود يف قولنا: املمكن إما  ،مطلق من اإلضافة إىل يشءهو ، أي عدم الوجودعدم مطلق وهو:  -١

 وجود.م أي الال موجود أو معدوم

 الذكاء. حلركة أو عدم العقل أو عدم، كعدم اعدم مضاف إىل يشء موجودوهو:  عدم نسبي -٢

فإن أبوة زيد لعمرو إذا أردت تعقلها فال بد أن . كاألبوة نسبة أخرنسبة يتوقف تعقلها عىل ثالثا: األمور اإلضافية هي: 

الفوقية والعكس كلام تعقلت البنوة تعقلت األبوة، وكذا قل يف  ام تعقلت األبوة تعقلت البنوةكلف بنوةتتعقل معها ال

 التحتية، والتقديم والتأخري.و

 ؟ وقد اختلف املتكلمون والفالسفة هل اإلضافات عدمية ال وجود هلا أو هي وجودية

 فذهب املتكلمون إىل أهنا أمور عدمية، وذهب الفالسفة إىل أهنا أمور وجودية.

 .عليله بالعدم النسبيال خالف يف أنه ال جيوز تعليل األمر الثبويت بالعدم املطلق وإنام اخلالف يف ترابعا: 

تعلل والية اإلجبار فال  -بناء عىل اختيار املتكلمني -قيل: ال جيوز تعليل األمر الثبويت باألمر اإلضايف ألنه عدميخامسا: 

 .-بناء عىل اختيار الفالسفة -باألبوة مثال ألهنا عدمية، وقيل: جيوز تعليل ذلك ألن األمر اإلضايف وجودي ال عدمي

خر عدمي فلو علل وجود يشء بعلة مركبة من شيئني أحدمها ثبويت واآل ن مركبا من وجود وعدم فهو عدميما كاسادسا: 

 مل يصح.
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 .ال يقتل غالباغلظة يف شبه العمد بأنه: قتل بفعل مقصود كام يف تعليل وجوب الدية امل
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 ( شرح النص )
 

ا عدميَّةً يف الثبويتِّ   .وكوهنُ

...................................................................................................................... 

ا عدميَّةً ) ال جيوز يف األصح وفاقا البن احلاجب وغريه (  و(  جزء العلة بأن تكون مركبة من  أي) ولو بعدمية جزئها كوهنُ

أو بإضافتها  يقتل غالبا، شبه العمد بأنه قتل بفعل مقصود ال يفة جزأين مثال وأحدمها عدمي، كأن يعلل تعني الدية املغلظ

) الثبويتِّ (  رشعي أو غريهال ) احلكميف (  والبنوة فإن اإلضافة من قبيل العدمي بأن يتوقف تعقلها عىل تعقل غريها كاألبوة

أي حكمت بكذا لألبوة كتعليل وة أو لألب ،جيب قتل املرتد لعدم اسالمه :مثل أن يقال فال جيوز: حكمت بكذا لعدم كذا

وذلك  -وسيأيت إن شاء اهللا حتقيقه -بناء عىل أن االضايف عدمي كام سيأيت تصحيحه أواخر الكتابوالية اإلجبار باألبوة 

وهنا عدمية يف األمر ك جيوز :ألن العلة بمعنى العالمة جيب أن تكون أجىل من املعلل، والعدمي أخفى من الثبويت، وقيل

بمنع صحة التعليل بذلك، وإنام يصح بالكف عن  :لعدم امتثاله أمره. وأجيب هُ عبدَ  فالنٌ  رضبَ  :لصحة أن يقال الثبويت

ألن نسبته  أي بال خالف؛ امتثاله وهو أمر ثبويت، واخلالف يف العدم املضاف بخالف العدم املطلق ال جيوز التعليل به قطعا

وجيوز وفاقا تعليل الثبويت بمثله كتعليل حرمة اخلمر  ،تأمل ليشء علةفال يعقل كونه  ،إىل مجيع املحال عىل السواء

أي عدم صحة  -والعدمي بالثبويت كتعليل ذلك ،والعدمي بمثله كتعليل عدم صحة الترصف بعدم العقل ،باإلسكار

 أي التبذير. باإلرساف -الترصف
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 القياس -سبعونالدرس التاسع وال
 

 ما جيوز التعليل به
 

، كام يف تعليل الفقهاء ربوية الرب بالطعم أو القوت تعليل حكم رشعي بعلة مل نطلع عىل وجه احلكمة فيهاجيوز أوال: 

واالدخار أو الكيل. فإن كون العلة تشتمل عىل حكمة ال يلزم منه اطالعنا عىل كل حكمة، لكن عدم اطالعنا ال يلزم منه 

 حكمتها.لنا منع التعليل بتلك العلة التي مل تظهر 

يف بعض اجلزئيات فال يرض ذلك تلك احلكمة  إذا كان احلكم مشتمال عىل علة نعرف حكمتها ولكن قطعنا بتخلف نيا:ثا

 .احلكم فهو ثابت بثبوت العلة

مثاله: السفر فهو علة القرص، واحلكمة هي دفع املشقة، فإن انتفت املشقة يف بعض صور السفر كمن يقطع مسافة القرص 

ة؛ ألن السفر مظنة املشقة أي هو املوضع الذي يظن فيه وجود الصورجواز القرص ثابت يف هذه  بالطائرة، فاحلكم وهو

، وعليه جيوز اإلحلاق كإحلاق الفطر للصائم بالقرص للنادر للغالب وإلغاءً  ااعتبارً  املشقة وإن قطع بانتفائها يف صورة معينة

 ت املشقة يف بعض الصور.باملظنة وهي أن السفر مظنة املشقة املحوجة للفطر وإن عدم

وهم اخلالفيون وهو علم مدون يقارب ما ذكره األصوليون يف باب القياس، وما يف علم املناظرة،  -اجلدليون وقال

ى املجتهدين وإبطال نقيضه الذي هو مدع األئمةودالئله كلها من قبيل اجلدل إذْ الغرض منه حفظ مدعى فقهي إلمام من 

 النتفاء.انتفاء احلكمة يف تلك الصورة إذْ ال عربة باملظنة عند حتقق ا ال يثبت احلكم عند -اخلصم

 . توضيحه:جيوز التعليل بالعلة القارصةثالثا: 

 العلة إما أن تكون متعدية وإما أن تكون قارصة.

نصوص ، وذلك كاإلسكار فإنه يوجد يف املحل املالتي توجد يف غري املحل املنصوص عليه باحلكمفالعلة املتعدية هي: 

 عليه وهو اخلمر، ويوجد يف غريه كالنبيذ.

وذلك كتعليل  ، بل تكون قارصة عليه ال تتعداه،التي ال توجد يف غري املحل املنصوص عليه باحلكموالعلة القارصة هي: 

 طهورية املاء بالرقة واللطافة مما هو خمتص باملاء وال يوجد يف غريه.

 تكون العلة متعدية ليتعد احلكم حمل النص إىل غريه. وقد اتفق العلامء عىل أن رشط القياس أن

 ؟ وهل جيوز التعليل بالعلة القارصة أم ال

اجلمهور عىل أنه جيوز أن يعلل بالعلة القارصة، والتعدية رشط للقياس، وليست رشطا للتعليل، فالتعليل كام جيوز 

  وللتعليل هبا فوائد كثرية منها: باملتعدية جيوز بالقارصة.

 ، وهذا أدعى لقبول احلكم؛ مليل النفس إىل احلكم الذي تعرف فيه وجه املصلحة.عرفة املناسبة بني احلكم وحملهم -١

 ، وانتفائه عن غريه، وهذا مهم جدا إذْ نمتنع بموجبه عن إحلاق أي أمر بمحلها.معرفة اقتصار احلكم عىل حمل النص -٢
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 . كأن يكون ظاهرا حيتمل التأويل فالتعليل يدفع االحتامل يفقطعي تقوية النص الدال عىل احلكم إذا كان النص غري -٣

 الظاهر فيجتمع النص عىل احلكم والعلة معا فتزيده قوة. 

 هي:تكون العلة القارصة يف مواضع رابعا: 

 .أن تكون حمل احلكم -١

 مثاله: تعليل الربا يف الذهب والفضة بالذهبية والفضية.

 .اص به دون غريهأن تكون جزء حمل احلكم اخل -٢

؛ ألن اخلروج منهام جزء معنى اخلارج ألن معنى من السبيلنياخلروج مثاله: تعليل نقض الوضوء يف اخلارج من السبيلني ب

اخلارج ذات ثبت هلا اخلروج. بمعنى أن العلة يف املثال األول وهي الذهبية والفضية نفس حمل احلكم وهو الذهب 

 ل احلكم وهو اخلارج من السبيلني.اين هي اخلروج من السبيلني وهو جزء من مفهوم حموالفضة، والعلة يف املثال الث

 .اخلاص به دون غريه أن تكون وصفا الزما ملحل احلكم -٣

حيث يقال: قيمة هذا اليشء عرشة دنانري مثال دون أن يقال  تعليل الربا يف الذهب والفضة بكوهنام أثامن األشياءمثاله: 

 مثال وهذا بالنظر لألصل يف العرف هو التقويم هبام.قيمته عرشة ثياب 

جيوز يف األصح التعليل باسم اللقب وهو: االسم اجلامد الذي ال ينبئ عن صفة مناسبة تصلح أن يضاف احلكم خامسا: 

 . واملراد به العلم كزيد واسم اجلنس كرجل واملصدر كرضب.إليها

 من احليوانات بأنه بول كبول اآلدمي. فالبول لقب.مثاله: تعليل الشافعي نجاسة بول ما يؤكل حلمه 

) وهو بمعنى قوهلم:  والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهيامكالسارق يف قوله تعاىل: (  ويصح التعليل باملشتق املأخوذ من فعل

ق وهو الرسقة ، فتعليق القطع بالسارق يدل عىل علية ما منه االشتقاتعليق احلكم باملشتق يؤذن بعلية ما منه االشتقاق

 فسبب القطع هو الرسقة.

 .جيوز أن يعلل حكم واحد بعلتني فأكثرسادسا: 

مثاله: احلدث فهو حكم معلل بأكثر من علة كالنوم، واخلروج من السبيلني، وملس البرشة، ومس الفرج، وكل منها ينقض 

زوجته فقد حصل ملس البرشة ومس  الوضوء، فيجوز مثال أن نعلل انتقاض طهارة زيد باللمس واملس معا إذا مسّ فرج

 وقيل: ال جيوز تعليل احلكم الواحد بعلتني أو أكثر. الفرج.

وهذا اخلالف إنام هو يف تعليل احلكم الواحد بالشخص، وأما احلكم الواحد بالنوع فيجوز تعدد علله بحسب تعدد 

 زنا، وسعيد برتك الصالة.، كتعليل إباحة قتل زيد بالردة، وعمرو بالقصاص، وبكر بالأشخاصه بال خالف

 وكتعليل نقض وضوء زيد بالنوم، وعمرو بالبول، وبكر بلمس برشة املرأة األجنبية، وسعيد بمس ذكره. 

 . فهو عكس املسألة السابقة.جيوز تعليل حكمني فأكثر بعلة واحدة: سابعا
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لة واحدة وهي الرسقة. فقد أثبتنا السارق ووجوب الغرم إذا تلف املرسوق بع مثاله يف اإلثبات: تعليل وجوب قطع يد

ومثاله يف النفي: تعليل حرمة الصوم والصالة والطواف باحليض. فقد نفينا صحة املذكورات بعلة  حكمني بعلة واحدة.

 وقيل: ال جيوز ذلك. واحدة وهي احليض.



٢٩٧ 
 

 ( شرح النص )
 

، ويثبُتُ احلكمُ في تِهِ مَ كْ طَّلَعُ عىل حِ ، واألصحُّ جوازُ التَّعليلِ وجيوزُ التَّعليلُ بام ال يُ ظِنَّةِ يف األصحِّ طَعُ بانتفائِها فيهِ للمَ قْ ام يُ

هُ اخلاصَّ  فَ صْ هُ أَو وَ ءَ زْ َلَّ احلكمِ أَوْ جُ ا حمَ ةِ لِكوهنِ َ
بَةِ بالقارصِ ها: معرفةُ املناسَ ن فوائدِ ، وتقويةُ النصِّ  ،، ومِ ، وباسمِ لقبٍ

 ، ، وبعللٍ رشعيّةٍ وهوَ واقِعٌ ةِ ونفيًا كاحليضوباملُشتَقِّ قَ ِ ا كالرسَّ هُ جائزٌ وواقِعٌ إثباتً  .وعكسُ

..................................................................................................................... 

تِهِ (  يشءب) أي وجيوزُ التَّعليلُ بام (  مَ كْ لَعُ عىل حِ طَّ أو الكيل  واالدخاربالطعم أو غريه كالقوت ) كتعليل الربوي ال يُ

طَعُ بانتفائِها ) أي يف صورة (ويثبُتُ احلكمُ فيام ( قْ ظِنَّةِ  ) أي انتفاء احلكمة ( يُ  ظن وجود تلك احلكمة) أي من أجل  فيهِ للمَ

اد قطعة من الزمن تسع املر -واز القرص بالسفر ملن ركب سفينة قطعت به مسافة القرص يف حلظةجل) يف األصحِّ (  يف اجلملة

بمعنى أنه يوجد عندنا  -املَئِنَّةال عربة باملظنة عند حتقق انتفاء  إذْ  ؛، وعليه اجلدليوناحلكم ال يثبت :بال مشقة، وقيل -سفره

مظنة اليشء ومئنته كاملشقة فهي حكمة القرص وملا كانت غري منضبطة أقيمت املظنة وهو السفر موضع املئنة وهي املشقة 

ه فإنه نفسها ، فاعرتض اجلدليون بأنه ال عربة بمظنة اليشء عند حتقق انتفائه، ورد عليهم بأن هذا منقوض بسفر امللك املرفّ

ل جيوز اإلحلاق للمظنة كإحلاق الفطر بالقرص فيام ذكر -يرتخص اتفاقا فقد اعتربت املظنة مع حتقق انتفاء املئنة  -وعىل األوّ

فال يعرتض  رشط يف اجلملةهو من أنه يشرتط يف اإلحلاق بالعلة اشتامهلا عىل حكمة فام مر  ،-وهو صورة ركوب السفينة

فال ينايف أن الظن بجواز اإلحلاق حيصل ولو ختلفت  بجواز اإلحلاق واجلزم للقطعرشط هو أو  بتخلفها يف بعض الصور،

قد ينتفي كمن قام من النوم متيقنا غري مطرد بل  -من املظنة -ثم ثبوت احلكم فيام ذكريف بعض الصور فهذان جوابان، 

 الكراهة وهو املذهب فال تثبت كراهة غمسها يف ماء قليل قبل غسلها ثالثا، بل تنتفي -قفازينكأن لبس  -طهارة يده

ةِ  العلة ( ) بـواألصحُّ جوازُ التَّعليلِ  ( خالفا إلمام احلرمني َ َلَّ  ) وهي التي ال تتعد حمل النص (القارصِ ا حمَ احلكمِ  لِكوهنِ

هُ  ءَ زْ هُ اخلاصَّ  ) اخلاص بأن ال توجد يف غريه (أَوْ جُ فَ صْ ل كتعليل حرمة الربا يف الذهب  أَو وَ ) بأن ال يتصف به غريه، فاألوّ

بكونه ذهبا ويف الفضة كذلك، والثاين كتعليل نقض الوضوء يف اخلارج من السبيلني باخلروج منهام، والثالث كتعليل 

أي تكون العلة  فال قصور فيه اخلاص ين بكوهنام قيم األشياء. وخرج باخلاص يف الصورتني غريحرمة الربا يف النقد

بخروج النجس من البدن الشامل ملا ينقض عندهم يف اخلارج من السبيلني  نقض الوضوء، كتعليل احلنفية متعدية حينئذ

فإنه غري خاص بالرب  ل ربوية الرب بالطعم، وكتعليفهو غري خاص باخلارج من السبيلني ونحوه واحلجامة دم الفصدمن 

عدم يمتنع إن مل تكن ثابتة بنص أو إمجاع ل :يمتنع التعليل بالقارصة مطلقا لعدم فائدهتا، وقيل :، وقيلفيوجد يف الرز مثال

بَةِ  ) نحن ال نسلم ذلك بل ( وفائدهتا (  ها: معرفةُ املناسَ ن فوائدِ ) وتقويةُ النصِّ  ل () بني احلكم وحمله فيكون أدعى للقبو مِ

) األصح جواز  و(  بأن يكون ظاهرا ال قطعيا فيكون احلكم ثابتا بالنص والعلة معا -وهو احلكم -الدال عىل معلوهلا

) واملراد به االسم اجلامد كتعليل الشافعي نجاسة بول ما يؤكل حلمه بأنه بول كبول اآلدمي، وقيل: باسمِ لقبٍ التعليل ( 

) املأخوذ من فعل أي الفعل اللغوي وهو احلدث كالسارق يف قوله تعاىل: باملُشتَقِّ صح جواز التعليل ( ) األ وال جيوز ( 



٢٩٨ 
 

) األصح  ووالسارق والسارقة.. اآلية أو من صفة كأبيض فإنه مأخوذ من البياض وهو ليس بحدث، وقيل: يمتنع فيهام ( 

) اثنتني فأكثر مطلقا أي سواء كانت العلة منصوصة عيّةٍ بعللٍ رشجواز التعليل رشعا وعقال للحكم الواحد الشخيص ( 

) كام يف اللمس واملس والبول وهوَ واقِعٌ أو مستنبطة؛ ألهنا عالمات وال مانع من اجتامع عالمات عىل يشء واحد ( 

ح كل منها املوجب كل منها للحدث، وقيل: جيوز ذلك يف العلل املنصوصة دون املستنبطة ألن األوصاف املستنبطة الصال

للعلية جيوز أن يكون جمموعها العلة عند الشارع، وقيل: يمتنع رشعا مطلقا، وقيل: يمتنع عقال وهو الذي صححه 

هُ األصل (  ةِ بعلة (  -أي حكمني فأكثر -) وهو تعليل أحكام وعكسُ قَ ِ ا كالرسَّ ) فإهنا علة لوجوب القطع جائزٌ وواقِعٌ إثباتً

 ) فإنه علة لعدم جواز الصوم والصالة وغريمها كالطواف.ونفيًا كاحليض ( ولوجوب الغرم إن تلف املرسوق 

 



٢٩٩ 
 

 القياس -ثمانونالدرس ال
 

 شروط العلة
 

. أي أنه ال بد أن توجد العلة فيرتتب أن ال يكون ثبوهتا متأخرا عن ثبوت حكم األصل املقيس عليه من رشوط العلة: أوال

ت حكم األصل بأن ثبت احلكم أوال ثم ثبتت علته فسدت تلك العلة وبطل عليها احلكم، فمتى تأخر ثبوت العلة عن ثبو

 القياس.

. سٌ كلعابِهِ  مثاله: أن يقول املستدل: عرقُ الكلبِ نجِ

 فيقول املعرتض: أمنع أن عرق الكلب نجس.

 فكان نجسا كبوله.  -أي جيب التنزه عنه -فيقول املستدل: ألنه مستقذر رشعا

وهي االستقذار ثبوهتا متأخر عن ثبوت حكم األصل وهي النجاسة؛ ألن اليشء إذا ثبتت نجاسته فيقول املانع: هذه العلة 

 صار مستقذرا رشعا، فتعليل النجاسة باالستقذار فاسد.

 . بيانه:الرشط السابق جيري سواء فرست العلة بالباعث عىل احلكم أو املعرف له :ثانيا

فإنه ال يصح أن يتأخر ثبوت العلة عن ثبوت حكم األصل  -عىل املختار -إذا فرست العلة بالباعث عىل ترشيع احلكم -١

ألنه سيعني أن احلكم ثبت أوال بال علة ثم ثبتت علته وهو باطل؛ ألن الفرض أن العلة هي الباعث عىل ترشيع احلكم 

 فكيف يثبت احلكم قبل علته هذا حمال.

ت العلة باملعرف للحكم -٢ يصح أيضا أن يتأخر ثبوت العلة عن ثبوت حكم  فإنه ال -عىل خمتار األشاعرة -إذا فرسّ

فت ما هو معروف أي يلزم  األصل؛ ألن العلة هي املعرفة للحكم فإذا ثبت احلكم وعرف بغري علته للزم أن العلة عرّ

 حتصيل احلاصل وهو حمال.

ت العلة باملعرف فال مانع من تأخر ثبوت العلة عن ثبوت احلكم، و ف عن وقال قوم: إذا فرسّ ال مانع من تأخر املعرِّ

ف القديم، فيقال: العامل دليل عىل وجود الصانع، وعليه صححوا قياس عرق الكلب عىل لعابه. ف فإن احلادث يعرّ  املعرَّ

؛ ألن األصل منشؤها فإبطاله إبطال ومن رشوط العلة أن ال تعود عىل حكم األصل الذي استنبطت منه باإلبطال: ثالثا

 هلا.

. رواه أبو داود. أن العلة يف وجوب دفع الشاة هي مثاله: است نباط احلنفية من قوله صىل اهللا عليه وسلم: يف أربعني شاةً شاةٌ

سد حاجة الفقري، فإن التعليل بذلك يفيض إىل جواز دفع قيمة الشاة فتسد به حاجة الفقري. وحينئذ ال يكون دفع الشاة 

.  ذي استنبطت منه وهو قوله:واجبا، فكانت تلك العلة مبطلة حلكم النص ال  يف أربعني شاةً شاةٌ

 .جيوز غالبا أن ختصصَ العلةُ النصَ الذي استنبطت منه: رابعا



٣٠٠ 
 

) فظاهره يعم كل النساء، فإذا علل اللمس بمظنة الشهوة خرجت املحارم من  أو المستم النساءمثاله: قوله تعاىل: ( 

 املذكورة.النساء فال ينتقض الوضوء بلمسهن النتفاء العلة 

 وقيل: ال جيوز أن ختصص العلة األصل الذي استنبطت منه، وهلذا نقضوا الوضوء بلمس املحارم عمال بالعموم.

 .أن النبي صىل اهللا عليه وسلم هنى عن بيع اللحم باحليوانخرج به تعليل نحو احلكم يف خرب الشافعي:  غالباوقولنا: 

 إىل أن يباع مع اللحم غريه كعظم وشحم وجلد وصوف.أي أن يباع اللحم كلحم شاة بحيوان، فيفيض 

بأصله  -اللحم -فاحلديث بظاهره يعم احليوان الذي من جنس اللحم أو من غري جنسه فتعليل هذا احلكم بأنه بيع الربوي

ه اهللا يقتيض جواز بيع اللحم بحيوان مأكول من غري اجلنس كبيع حلم بقر بشاة مثال. وهو أحد قويل اإلمام الشافعي رمح

والقول الثاين وهو املعتمد أنه ال جيوز بيع اللحم باحليوان بجنسه أو غري جنسه نظرا لعموم اخلرب. فهنا عىل القول املعتمد 

 ال ختصص العلة عموم النص.

 .وأما إذا عادت العلة عىل النص بالتعميم فهو جائز اتفاقا

اهللا عليه وسلم: ال حيكم أحدٌ بني اثنني وهو غضبان. متفق  مثاله: تعليل النهي عن احلكم يف حالة الغضب يف قوله صىل

 عليه. بتشويش الفكر الشامل حلالة الغضب وغريه من كل ما يشوش.

 



٣٠١ 
 

  ( شرح النص )
 

ا عنْ ثبوتِ حكمِ األَصلِ يف األصحِّ  رً ا متأخِ ، وجيوزُ عودُه، ولإلحلاقِ أَن ال يكونَ ثبوهتُ ا وأَنْ ال تعودَ عىل األصلِ باإلبطالِ

 .بالتخصيص يف األصحِّ غالبًا

....................................................................................................................... 

ا عنْ ثبوتِ حكمِ األَصلِ يف األصحِّ ) بالعلة (  لإلحلاقِ ) رشط (  و(  رً ا متأخِ ت بالباعث أم ) سواء أفرس أَن ال يكونَ ثبوهتُ

ف،  باملعرف؛ ألن الباعث عىل اليشء ال يتأخر ثبوته عن ذلك اليشء، واملعرف ليشء ال يتأخر عنه وإال لزم تعريف املعرَّ

ذاره إنام وقيل: جيوز تأخر ثبوهتا بناء عىل تفسريها باملعرف كام يقال عرق الكلب نجس كلعابه، ألنه مستقذر ألن استق

) حلكمه باإلبطالِ ) الذي استنبطت منه ( صلِ أَنْ ال تعودَ عىل األ) رشط لإلحلاق بالعلة ( و ( يثبت بعد ثبوت نجاسته 

 الدفع املذكور منشؤها فإبطاهلا له إبطال هلا كتعليل احلنفية وجوب الشاة يف الزكاة بدفع حاجة الفقري، فإن األصل ألن

ها  يري بينها وبني قيمتها (مفض إىل عدم وجوهبا عينا بالتخوهو جموز إلخراج قيمة الشاة  عىل  أي العلة )وجيوزُ عودُ

أو المستم  :كتعليل احلكم يف آية عودها عليه بالتخصيص ) فال يشرتط عدميف األصحِّ غالبًا  ) له (بالتخصيص  األصل (

ال جيوز ذلك  :يلملسهن الوضوء، وق بأن اللمس مظنة التمتع أي التلذذ، فإنه خيرج من النساء املحارم فال ينقض .النساء

عموم اآلية وهو أحد قويل الشافعي والقول اآلخر عدم ، فينقض ملس املحارم الوضوء عمال بفيشرتط عدم التخصيص

كتعليل احلكم يف خرب  بال خالف ، وخرج بالتخصيص التعميم فيجوز العود به قطعاالنقض وهو الذي رجحه األصحاب

غالبا تعليل  خرج بقويلو ،بتشويش الفكر فإنه يشمل غري الغضب أيضا .نال حيكم أحد بني اثنني وهو غضبا :الصحيحني

نحو احلكم يف خرب النهي عن بيع اللحم باحليوان بأنه بيع ربوي بأصله، فإنه يقتيض جواز البيع بغري اجلنس من مأكول 

 -أي احلرمة والبطالن -كام هو أحد قويل الشافعي، لكن أظهرمها املنع -كبيع حلم بقر بضأن وحلم ضأن بحامر -وغريه

 .عموم اخلربنظرا ل

 



٣٠٢ 
 

 القياس -الحادي والثمانونالدرس 
 

 تكملة شروط العلة
 

ض  أالومن رشوط العلة أوال:  ة من قبل اخلصم بمعارِ ضَ  موجود بأن يقتيض أن قتضاهامل منافتكون العلة املستنبطة معارَ

 .يف األصل ذلك املنايف

. فاألصل هو حيل الصغرية، والفرع هو  قياس حيلّ البالغة عىل حيلّ مثاله:  الصغرية يف عدم وجوب الزكاة ألنه حيلٌ مباحٌ

 .احيل البالغة، وحكم األصل هو عدم وجوب الزكاة، والعلة املستنبطة هي كونه حليا مباح

 قائال: إن العلة يف عدم وجوب الزكاة يف حيل الصغرية هي كونه حيل صغرية. فيعارضها احلنفي

هنا ال تقتيض عدم وجوب الزكاة يف حيل الكبرية، وذلك املنايف أل لتي أبدأها احلنفي منافية ملقتىض علة املستدلفهذه العلة ا

 موجود يف األصل وهو حيل الصغرية. -أي كونه حيل صغرية-

عليه هو: أن  قول احلنفي ال جيب تبييت النية يف صوم رمضان والدليل وهو: وقع التمثيل للمسألة السابقة بمثال آخرثانيا: 

كعرفة فإنه مطلوب صيامه من كل مكلف عىل  -هو صوم مطلوب من كل مكلف عىل التعيني كالنفل صوم رمضان

واحلكم هو  صيام رمضان،والفرع هو  النفل،فيتأد صومه بالنية قبل الزوال. فاألصل هو صيام  -التعيني ألنه سنة عني

 من كل مكلف عىل التعيني. الوبصحة الصوم بنية قبل الزوال، والعلة هي كونه مط

 بخالف النفل.وال يبنى عىل السهولة إن العلة هي كونه صيام فرض فيحتاط فيه فيقول:  فيعارضه الشافعي

اشرتطنا أن يكون املعارض املنايف موجودا يف األصل وهنا ليس كذلك فإن علة الشافعي وهي  فإننا ل نقاشوهذا املثال حم

 عينية عىل مكلف غري موجودة يف األصل وهو صوم النفل، فاملثال ليس مطابقا للمسألة.الفرضية التي عارض هبا ال

  .تكون معارضة من قبل اخلصم بمعارض مناف ملقتضاها موجود يف الفرع أاليف العلة  ال يشرتطثالثا: 

الفرع علة أخر توجب  ، بأن تثبت يفقيل: يشرتط أن تكون العلة املستنبطة ال يعارضها اخلصم بمناف موجود يف الفرعو

 بالقياس عىل أصل آخر. فيه خالف احلكم الثابت

إذا قال الشافعي يف مسح الرأس يف الوضوء: هو ركن كغسل الوجه فيسن تثليثه. فاألصل هو غسل الوجه، والفرع  مثاله:

 سنية التثليث، والعلة اجلامعة هي الركنية يف الوضوء.هو مسح الرأس، وحكم األصل هو 

 فال يسن تثليثه.بجامع املسحية احلنفي: بأن مسح الرأس كمسح اخلف  فيعارضه

وهذا يقتيض أن احلكم يف  مسح الرأس موجود يف الفرع وهو فهنا الوصف املعارض الذي أبداه احلنفي وهو كونه مسحا

  مسح الرأس هو عدم التثليث.

؛ ألن هذين يقدمان عىل عليها نصا أو إمجاعاختالف من حيث احلكم املرتتب  أالومن رشوط العلة املستنبطة رابعا: 

 القياس.
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مثال خمالفة النص قول احلنفية: املرأة مالكة لبضعها فيصح أن تزوج نفسها بغري إذن وليها قياسا عىل بيع سلعتها بجامع 

 مطلق امللك.

فنكاحها باطل فنكاحها أيام امرأة نكحت نفسها بغري إذن وليها وهذا خمالف للنص الوارد يف حديث أيب داود وغريه: 

 .باطل

ومثال خمالفة اإلمجاع: ما لو قيست صالة املسافر عىل صومه يف عدم وجوب األداء أثناء السفر بجامع السفر الشاق، فكام 

 جاز للمسافر ترك الصيام ثم قضاؤه، جيوز له ترك الصالة ثم يقضيها بعد إقامته.

 سفر.فهذا خمالف لإلمجاع عىل وجوب أداء الصالة يف ال

. بأن تتضمن العلة املستنبطة زيادة عىل النص أو اإلمجاع إذا كانت تلك الزيادة منافية ملقتضاه أالومن رشوط العلة خامسا: 

يدل النص مثال عىل علية وصف ويزيد االستنباط قيدا فيه منافيا للنص فال يعمل بذلك االستنباط؛ ألن النص مقدم 

 عليه.

 ق العبد الكتايب ال جيزئ لكفره، فيعلل عدم اجلواز بأنه عتق كافر يتدين بدين.مثاله: كام لو نصّ عىل أن عت

، ينايف حكم النص املفهوم منه وهو إجزاء عتق املؤمن املفهوم باملخالفة، وعدم إجزاء عتق يتدين بدينفهذا القيد وهو: 

 املجويس املفهوم باملوافقة األوىل.

ن  -يب ال جيزئ لكفرهعتق العبد الكتا -بمعنى أن النص املفرتض يدل عىل علية وصف وهو ال جيزئ لكفره، فجاء مَ

أضاف قيدا يف ذلك الوصف ينايف مقتىض النص أي حكمه فإن ذلك النص يدل داللتني: يدل بمفهوم املخالفة عىل أن 

 جيزئ عتقه فاملجويس املؤمن جيزئ عتقه، وبمفهوم املوافقة األوىل عىل أن املجويس ال جيزئ عتقه فإنه إذا كان الكتايب ال

 من باب أوىل، بينام زيادة قيد يتدين بدين تنايف ذلك فإهنا تدل عىل أن الكافر إذا مل يكن يتدين بدين جيوز عتقه.

، فال يصح اإلحلاق بوصف غري معني؛ ألن العلة هي أساس التعدية التي حتقق ومن رشوط العلة أن تكون معينةسادسا: 

ب أن يكون الدليل معينا ليستدل به، فكذلك أساسه املحقق له وهو العلة جيب أن يكون القياس الذي تستدل به، وجي

 معينا.

وقال بعضهم: جيوز التعليل باملبهم املشرتك بني أمرين، إذْ حيصل املقصود بذلك، كأن يقال مثال: حيرم الربا يف الرب للطعم 

 أو للقوت.
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 ( شرح النص )
 

ةً بمنافٍ موجودٍ يف األصلِ وأنْ ال تكونَ املستنبَطَةُ مُ  نُ املستنبَطَةُ زيادةً عليهِ ، عارضَ ا، وال تتضمَّ ا أَوِ إِمجاعً الِفَ نصًّ وأَنْ ال ختُ

 َ نيَّ تَعَ ، وأَنْ تَ  . منافيةً مقتضاهُ

..................................................................................................................... 

وقيّدها بذلك؛ ألن العلة  -هي احلاصلة عن رأي املجتهدو)  املستنبَطَةُ ) العلة ( أنْ ال تكونَ ) رشط لإلحلاق بالعلة (  و( 

ةً بمنافٍ (  -املنصوصة تلغي ما يعارضها عارضَ  -) أي املقيس عليه إذْ ال عمل للعلةموجودٍ يف األصلِ ) ملقتضاها ( مُ

مع وجود املعارض إال بمرجح، ومثّل له بقول احلنفي يف نفي  -أصال يلحق به غريه وص عليهاملنصوعملها هو كون 

فيتأد بالنية قبل الزوال كالنفل،  -أي مطلوب من كل ذات من املكلفني-وجوب التبييت يف صوم رمضان: صوم عني

فإنه  -ض يف اجلملةو مثال للمعارِ ، وهفيبنى عىل السهولة فيعارضه الشافعي: بأنه صوم فرض فيحتاط فيه بخالف النفل

أما كونه غري موجود يف األصل  -وليس منافيا وال موجودا يف األصل -معارضة بحسب ما يرتتب عىل كل من العلتني

فظاهر فإن الفرضية ليست موجودة يف األصل وهو صوم النفل، وأما كون الوصف غري مناف ففيه منع؛ ألن البناء عىل 

الفرع فال  :وخرج باألصل، -قياس احلنفيىض الفرضية ينايف البناء عىل السهولة الذي هو مقتىض االحتياط الذي هو مقت

معارش  بقولنا لمعارض املوجود يف الفرعومثل ليف الفرع أيضا، يشرتط  :يشرتط انتفاء وجود ذلك فيه لصحة العلة، وقيل

مسح فال يسن تثليثه  :فيعارضه اخلصم بقوله ،ركن يف الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه :يف مسح الرأس الشافعية

 وفيه نظر فإنه وإن كان ال منافاة بني العلتني أي كونه -كاملسح عىل اخلفني، وهو مثال للمعارض يف اجلملة وليس منافيا

حا مسحا وكونه ركنا إذْ يمكن أن جيتمعا كام يف مسح الرأس يف الوضوء إال أن بني مقتىض العلتني تنافيا فإن كونه مس

ف هذا الرشط وإن مل يثبت احلكم يف الفرع عند وإنام ضعّ  -يقتيض عدم استحباب التثليث وكونه ركنا يقتيض استحبابه

واخلالصة أن الرشط  -ألن الكالم يف رشوط العلة، وهذا رشط لثبوت احلكم يف الفرع ال للعلة التي الكالم فيها ؛انتفائه

وإنام قيد املعارض  - لعلة ونحن اآلن يف تقرير رشوط العلة فليس هذا موضعهاملذكور هو رشط يف الفرع وليس رشطا يف ا

علة أيضا بناء عىل  -أي املعارض غري املنايف -فاؤه، وجيوز أن يكون هوتكام سيأيت فال يشرتط ان باملنايف ألنه قد ال ينايف

الِفَ بالعلة (  اقلإلحل) رشط  و(  -قريبا إن شاء اهللا الكالم عليهوسيأيت  -جواز التعليل بعلل أي العلة من ) أَنْ ال ختُ

ا حيث مقتضاها وهو احلكم املرتتب عليها (  ا أَوِ إِمجاعً يعني أن ال يكون ما تثبته العلة يف الفرع حكام خيالف نصا أو ) نصًّ

ها بغري إذن فيصح نكاح -أي فرجها -تقدمهام عىل القياس، فمخالفة النص: كقول احلنفي املرأة مالكة لبضعهال امجاعا

أيام امرأة نكحت نفسها بغري إذن وليها بجامع مطلق امللك، فإنه خمالف خلرب أيب داود وغريه:  وليها قياسا عىل بيع سلعتها

فإنه خمالف  ،كقياس صالة املسافر عىل صومه يف عدم الوجوب بجامع السفر الشاق :فنكاحها باطل. وخمالفة اإلمجاع

) أي عىل النص زيادةً عليهِ  املستنبَطَةُ  ) العلة ( نُ ال تتضمَّ  ) أن ( و ( املسافر مع مشقة السفر لإلمجاع عىل وجوب أدائها عيل

منافيا  الوصف عىل علية وصف ويزيد االستنباط قيدا يف أي حكمه بأن يدل النص مثال) منافيةً مقتضاهُ  أو اإلمجاع (
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م النص عليه ( نيَّ  إلحلاق بالعلة () رشط ل و للنص فال يعمل باالستنباط لتقدّ تَعَ يف  أي جيب أن تكون وصفا معينا )أَنْ تَ

دة -ألن العلة منشأ التعدية املحققة ؛األصح، فال تكفي املبهمة ومن شأن الدليل أن  ،للقياس الذي هو الدليل -أي املوجِ

من أمرين فأكثر املشرتكة بني  يكفي املبهمة :، وقيلوهي العلة -أي للدليل-ه ل التعدية املحققةيكون معينا، فكذا منشأ 

 .أو الكيل واالدخارالرب للطعم أو القوت  يفالربا  كأن يقال: حيرم املقيس واملقيس عليه
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 القياس -الثاني والثمانونالدرس 
 

 ما ال يشرتط يف العلة
 

 . بيانه:جيوز يف العلة أن تكون وصفا مقدراأوال: 

يا وهو الذي له وجود يف اخلارج كاإلسكار فإنه معنى حقيقي، وإما أن الوصف الذي يعلل به احلكم إما أن يكون حقيق

أمر يقدر وجوده يف  يكاحلدث فإنه وصف اعتباري أ ال حقيقة له يف اخلارج فرضيا يكون وصفا مقدرا أي أمرا اعتباريا

 اململوك ر يف املحل، وكامللك فإنه معنى مقدمنع الصالة هو احلدثاألعضاء، فاحلدث جيوز أن يكون علة فيقال: علة 

ا ومع هذا يعلل به كام يقال: علة صحة الترصف بالبيع يفحينام يقال أنا أملك كذا فهذا معنى مقدر وليس وصفا حقيق

 واإلجيار واهلبة ونحوها هو امللك.

 بل وصفا حمققا. وقيل: يشرتط أن ال تكون العلة وصفا مقدرا

 جلواز تعدد األدلة. .الفرع بعمومه أو خصوصهيكون دليل العلة متناوال حلكم  جيوز أن ثانيا:

 كم الفرع بعمومه أو خصوصه، لالستغناء حينئذ عن القياس.حوقيل: يشرتط أن ال يتناول دليل العلة 

ثْلٍ نه ورد يف صحيح مسلم: ( أعىل الرب بعلة الطعم، مع  تفاحمثال العموم: قياس ال ثْالً بمِ ) فهذا النص  الطعامُ بالطعامِ مِ

. فقيل: فال حاجة حينئذ إىل قياسه عىل الرب، وأجيب: ال مانع تفاحل كون علة الربا هو الطعم وهو يتناول بعمومه الهو دلي

 باحلديث والقياس. تفاحمن تعدد األدلة فيدل عىل حكم ال

النص قياس احلنفي القيء والرعاف عىل اخلارج من السبيلني يف نقض الوضوء بعلة النجاسة. مع أن  ومثال اخلصوص:

ن ابن ماجه وغريهورد يف القيء والرعاف بخصوصهام بحديث رواه  لَس أو مذي فلينرصف : مَ أصابه قيء أَو رعاف أو قَ

فقيل: فال حاجة للحنفي حينئذ إىل قياس القيء والرعاف عىل  .املاء الذي تقذفه املعدة عند امتالئهاوالقلس هو  .فليتوضأ

 ال مانع من تعدد األدلة. ستغناء عنه بخصوص احلديث، وأجيب:اخلارج من السبيلني يف نقض الوضوء لال

ضعيف كام بينه احلافظ يف تلخيص احلبري، فال يرد عىل الشافعية واملالكية  ثم القصد هو التمثيل وإال فاحلديث املذكور

 القائلني بأن القيء والرعاف ال ينقضان الوضوء.

حكم األصل فيها بأن يكون دليله قطعيا من كتاب أو سنة متواترة أو إمجاع يقطع ب ال يشرتط يف العلة املستنبطة أنثالثا: 

 .قطعي

 بل يكفي الظن كأن يكون حكم األصل مأخوذا من حديث آحاد.

بل يكفي الظن. فإذا ظننا مثال اإلسكار يف حمل صح قياسه عىل  ال يشرتط يف العلة أن يقطع بوجودها يف الفرعرابعا: 

 اخلمر.

 ألن قوله ليس بحجة. ؛ يف العلة أن تكون غري خمالفة ملذهب الصحايب ال يشرتطخامسا: 
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 سادسا: إذا جاء املستدل بعلة مستنبطة وعارضه املعرتض بعلة أخر فال خيلو احلال من أحد ثالثة أمور:

ض منافيا موجودا يف األصل -١  . وانتفاؤه رشط يف العلة.أن يكون الوصف املعارِ

 . وانتفاؤه ليس رشطا يف العلة.منافيا موجودا يف الفرع أن يكون الوصف املعارض -٢

 وقد تقدم الكالم عىل هذين األمرين.

بأن يبدي املعرتض وصفا آخر يصلح للتعليل به غري ما  أن يكون الوصف املعارض غري مناف وموجودا يف األصل -٣

 أبداه املستدل.

له بالكيل فإهنام غري متنافيني، لكن من قال بالطعم يقيس التفاح  مثاله: تعليل املستدل ربوية الرب بالطعم، وتعليل املعرتض

عىل الرب، ومن قال بالكيل يمنع ذلك، فيحصل االختالف ال يف الرب الذي وجدت فيه الصفتان: الطعم والكيل، بل يف 

 التفاح الذي ال كيل فيه.

 ؟ أو ال جيوز هل جيوز تعليل احلكم بعلتنيوهذه املسألة مبنية عىل أصل قد تقدم وهو: 

فمن قال: ال جيوز تعليل احلكم بعلتني فإنه يشرتط انتفاء الوصف املعارض ألنه ال يمكن تعليل حكم األصل إال بعلة 

 واحدة فإما أن تكون العلة الصحيحة هي ما أبداه املستدل أو ما أبداه املعرتض.

فإنه ال يشرتط انتفاء الوصف املعارض  -املختاروهذا هو مذهب اجلمهور  -ومن قال: جيوز تعليل احلكم الواحد بعلتني

 غري املنايف. بيانه:

إنه قد تقدم أن العلة املنصوصة قد تتعدد وجيوز تعليل احلكم بكل واحد منها كتعليل نقض الوضوء باللمس للبرشة 

 الرب الطعم والكيل معا، واملس للفرج فكذلك العلل املستنبطة التي ال يوجد بينها تناف جيوز أن تتعدد فلتكن علة الربا يف

فالعلة يف نفسها صحيحة أي يصح أن نقول إن حرمة الربا يف الرب بسبب الطعم مثلام يصح أن نقول إن احلرمة بسبب 

الكيل، ولكن هنا مقام آخر وهو مقام القياس عىل تلك العلة املستنبطة فإن كان املستدل ير أن العلة ما ذكره وعارضه 

 ال بد من اللجوء إىل الرتجيح بينهام.املعرتض بعلة أخرة ف

 فالعلتان املوجودتان يف األصل غري املتنافيتني هلام مقامان:

فهذا ال يشرتط نفيه فلو قال الشافعي إن علة الرب هي الطعم فقال غريه إن العلة هي  مقام تعليل حكم األصل هبام -١

 تعليل الرب هبام. الكيل مل يتوجب عىل الشافعي نفي كون العلة هي الكيل جلواز

أي مقام معرفة حكم الفرع كالتفاح هل يقاس عىل الرب أو ال ؟ فهنا حيتاج املستدل إىل نفي علة اخلصم  مقام القياس -٢

 ألهنام متنافيتان بالنسبة حلكم الفرع فال عمل للعلة بتعدية حكم األصل إىل الفرع بدون ترجيح أحد العلتني.
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 ( شرح النص )
 

ا، وال أَنْ تال ال أَنْ  رً دَّ قَ ا مُ ، وال القطعُ يف املسْ ال كونَ وصفً هِ وصِ صُ هِ أَو خُ ومِ مُ بَطَةِ بحكمِ نْ تَ يشملَ دليلُها حكمَ الفرعِ لِعُ

تِها مذهبَ الصحايبِّ ، وال القطعُ بوجودِها يف الفرعِ صلِ األَ  فَ الَ ضُ ، ، وال انتفاءُ خمُ ، واملعارِ ضِ هلا يف األصحِّ وال انتفاءُ املعارِ

ِّ يف التُّفاحِ ه مِ مع الكيلِ يف الربُ فْضٍ لالختالفِ يف الفرعِ كالطُّعْ ضِ ومُ يَّةِ املعارَ الحِ يَّةِ كصَ لِّ  .نا: وصفٌ صالِحٌ للعِ

........................................................................................................ 
ا  ة () العلتكونَ ال ال أَنْ  ( رً دَّ قَ ا مُ يف اإلحلاق  ) أي فرضيا ال حقيقة له يف اخلارج وهو األمر االعتباري فال يشرتطوصفً

يف األصح كتعليل جواز بسبب العلة أن يكون وصفا حمققا فيجوز التعليل بالوصف املفروض املشرتك بني الفرع واألصل 

ليشء اململوك، وقيل: يشرتط ذلك ورجحه األصل الترصف بامللك الذي هو معنى مقدر رشعي يف حمل الترصف وهو ا

هِ ) أي دليل العلة (  يشملَ دليلُهاال وال أَنْ  تبعا لإلمام الرازي ( ومِ مُ هِ  ) أي الدليل ( حكمَ الفرعِ لِعُ وصِ صُ ) فال أَو خُ

ل، ورجحه يشرتط ذلك لالستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدلي :يف األصحّ جلواز تعدد األدلة، وقيل ذلك يشرتط

فإنه دال عىل علية الطعم، فال حاجة عىل هذا . بمثل ، مثال الدليل يف العموم خرب مسلم: الطّعامُ بالطّعامِ مثالاألصل

 إىل قياسه عىل الرب بجامع الطعم لالستغناء عنه بعموم اخلرب، ومثاله يف اخلصوص خرب لقول يف إثبات ربوية التفاح مثالا

فإنه دال عىل علية اخلارج النجس يف نقض الوضوء فال حاجة للحنفي إىل  .و رعف فليتوضأمن قاء أابن ماجه وغريه: 

 قياس القيء أو الرعاف عىل اخلارج من السبيلني يف نقض الوضوء بجامع اخلارج النجس لالستغناء عنه بخصوص اخلرب

تَنْبَطَةِ بحكمِ  ) صورة العلة (وال القطعُ يف  ( فهو تطويل بغري طائل ) بأن يكون دليله قطعيا من كتاب أو سنة  األَصلِ املسْ

شرتط يف يفال  )يف الفرعِ  ) أي العلة ( وال القطعُ بوجودِها ( بل يكفي الظن فال يشرتط ذلك متواترة أو إمجاع قطعي

 يشرتط :، وقيلوهو الفروع العملية ال االعتقادية ألنه غاية االجتهاد فيام يقصد به العمل أيضا األصحّ بل يكفي الظن

تِها القطع ( فَ الَ مذهب الصحايب ليس بحجة فال يشرتط انتفاء خمالفة العلة  ألن )مذهبَ الصحايبِّ  ) أي العلة ( وال انتفاءُ خمُ

ضِ هلا ( ، : يشرتط االنتفاء فال جيوز أن تكون العلة املستنبطة خمالفة لتعليله هوله، وقيل ) يف األصل فال وال انتفاءُ املعارِ

يشرتط بناء عىل منع ذلك وألنه ال عمل  :) بناء عىل جواز تعدد العلل كام هو رأي اجلمهور، وقيليف األصحِّ  يشرتط (

ضُ هنا ( للعلة حينئذ إال بمرجح   وصف باملنايف (حيث  -وهو الذي اشرتط انتفاؤه يف األصل –) بخالفه فيام مر واملعارِ

ضِ  يَّةِ املعارَ الحِ يَّةِ كصَ لِّ الوصف الذي جاء به املستدل أوال وجعله العلة هو الوصف  -) بفتح الراء هلا وصفٌ صالِحٌ للعِ

ض بالكرس ض بالفتح، والوصف الذي اعرتض به املعرتض هو املعارِ فْضٍ لالختالفِ (  -املعارَ يف  ) بني املتناظرين (ومُ

 ِّ مِ مع الكيلِ يف الربُ ) مثال الذي يف التُّفاحِ  الختالف بني املتناظرين (مفض ل الرب ) فكل منهام صالح للعلية يفالفرعِ كالطُّعْ

ربوي كالرب بعلة الطعم وعند اخلصم املعارض بأن العلة الكيل ليس بربوي النتفاء  -معارش الشافعية -فعندنا هو الفرع

  عىل وصف اآلخر. -أي علته -الكيل فيه، وكل منهام حيتاج إىل ترجيح وصفه

 



٣٠٩ 
 

 اسالقي -الثالث والثمانونالدرس 
 

 املناظرة يف العلة
 

 .الوصف عن الفرع الذي يريد أن يقيسه املستدل عىل أصلوجود أن ينفي  ال يلزم املعرتضَ أوال: 

 ، ويقاس عليه التفاح.مثاله: إذا قال املستدل العلة يف ربوية الرب هي الطعم

بأن  عرتض أن ينفي الكيل عن التفاحوقال املعرتض: إن العلة هي الكيل. فهذا يكفي ملعارضة علة املستدل وال يكلف امل

 يقول: والكيل ليس موجودا يف التفاح. فهذه الزيادة غري الزمة. وقيل: الزمة.

 . يشهد للوصف الذي عارض به -أي دليال-يلزم املعرتضَ أن يبدي أصال  الثانيا: 

 وقيل: يلزمه ذلك لتكون معارضته مقبولة.

 ي القوت.مثاله: أن يقول املستدل العلة يف الرب ه

بدليل أن امللح ربوي وليس بقوت. فقوله: بدليل أن... ليس بالزم عىل املعرتض عىل  فيقول املعرتض: إن العلة هي الطعم

 .صحاأل

 :بعدة طرقللمستدل أن يدفع معارضة املعرتض ثالثا: 

 .املقيس عليه أي منع وجود الوصف الذي ذكره املعرتض يف األصل املنع منها

 الذرة. ، ويقاس عليهطعماملستدل اجلوز أصال يقاس عليه فقال: العلة يف اجلوز هي ال إذا جعلمثاله: 

 العلة يف اجلوز هي الكيل.فقال املعرتض: بل 

وكان إذْ  -وليس اآلن -فيمنع املستدل وجود الكيل يف اجلوز؛ ألن املعترب يف اجلوز بعادة زمن النبي صىل اهللا عليه وسلم

ض وهو الكيل يف األصل وهو اجلوز.ذاك موزونا أو معدودا. ف  هنا منع املستدل وجود الوصف املعارِ

ض ببيان فساده وعدم صالحيته للتعليل ومن املنع  -ألن العلة ؛أو غري منضبط يكون خفياكأن  القدح يف الوصف املعارِ

 وصف ظاهر منضبط. -كام تقدم

 .سفر مرحلتني فأكثركونه يعلل املستدل جواز القرص ب أنه: مثال

 .نام العلة املشقةإ :فيقول املعرتض

  .هذه العلة بكوهنا غري منضبطة يفن يقدح أفللمستدل 

 



٣١٠ 
 

 ( شرح النص )
 

هِ عن الفرعِ  ضَ نفيُ وصفِ فعُ باملنعِ  ،واألصحُّ ال يلزمُ املعرتِ لِّ الدَّ ، وللمستَدِ  .وال إبداءُ أصلٍ

...................................................................................................................... 

هِ  ) أنه (واألصحُّ (  ضَ نفيُ وصفِ ) عن الفرعِ  ( ) أي بيان انتفاء الوصف الذي عارض به وصف املستدلال يلزمُ املعرتِ

با للطعم، فيقاس عليه التفاح، كأن قال املستدل: الرب ر ،حلصول مقصوده من هدم ما جعله املستدل العلة بمجرد املعارضة

  التفاح، يفيضا: الكيل ليس موجودا أالكيل. فهذا يكفي للهدم وال يلزم املعرتض أن يقول  يثم قال املعرتض: العلة عند
يف العلية أي دليل يشهد للوصف املعارض به بأنه املعترب ) إبداءُ أصلٍ  ) يلزمه (ال  أنه ( األصح )و  يلزمه ذلك ( :وقيل

ن حصول مقصوده من هدم ما جعله املستدل علة بمجرد املعارضةغريه دون حتى  اإلبداء يلزمه ذلك :وقيل، ؛ ملا مر مِ

لِّ  (القوت بدليل امللح فإنه ربوي وليس بقوت  العلة يف الربّ الطعم دون :املعرتض كأن يقول ،تقبل معارضته وللمستَدِ

فعُ  أي الطعن ىف  -الوصف املعارض به يف األصل ولو بالقدح د) أي منع وجونعِ بامل ( :) أي دفع املعارضة بأوجه ثالثةالدَّ

ألن  ؛مكيل اجلوز ال نسلم أنارضة الطعم يف اجلوز بالكيل: يف دفع مع املستدل كأن يقول -علية الوصف املعارض به

يف علية الوصف ببيان خفائه أو وكأن يقدح  ،وكان إذ ذاك موزونا أو معدودا العربة بعادة زمن النبي صىل اهللا عليه وسلّم

يعلل املستدل وجوب احلد ىف الزنا بإيالج فرج ككون الوصف عدميا، كأن  عدم انضباطه أو غري ذلك من مفسدات العلة

فللمستدل  -أي علوق املني يف رحم املرأة فتحبل -فرج حمرم رشعا مشتهى طبعا، فيقول املعرتض إنام هو العلوق يف

  .ا خفيةالعلة بكوهن يفالقدح 

 



٣١١ 
 

 القياس -الرابع والثمانونالدرس 
 

 طرق دفع املعارضة
 

 .بيان استقالل الوصف الذي ذكره بدليل من نص أو إمجاع ومن طرق دفع املعارضةأوال: 

 .تفاحاجلوز هي الطعم، ويقاس عليه الربوية العلة يف مثاله: أن يقول املستدل: 

 .معاكيل فيقول املعرتض: بل العلة هي الطعم وال

يستقل بالعلية لقوله صىل اهللا عليه وسلم كام يف صحيح مسلم: الطعامُ بالطعامِ منفردا  يف اجلوز فيقول املستدل: إن الطعم

 مثال بمثل.

يدل  :، اما إذا استدل بعموم النص بأن قالناهذا إذا استدل املستدل بنص احلديث عىل صورة معينة وهي اجلوز يف مثال

م: الطعام بالطعام عىل ربوية كل مطعوم فإنه حينئذ خيرج من القياس إىل النص ألنه ال حاجة قوله صىل اهللا عليه وسل

 أن اجلوز أصل ويقاس عليه الذرة بجامع الطعم ألن الذرة وغريها مشمولة بالنص. إلثبات

ا أثبت املستدل واخلالصة أن املستدل جاء بعلة مفردة فاعرتض عليه املعرتض بأن وصفك جزء علة وليس علة مستقلة فإذ

ال ستدل بعموم النص فإنه حينئذ ي أالبرشط فتبطل املعارضة  مستقلة بدليل أن الوصف الذي جاء به يصلح أن يكون علة

 القياس. يتم

أي أن عموم احلديث إن استدل به عىل إثبات علة أصله تم له استدالله وهو حينئذ استدالل بعام عىل خاص، لكن إن 

 قى املعارضة ساملة من القدح وال يتم القياس.تباستدل بعمومه فإنه 

  .إذا استدل املستدل بغري السرب من مناسبة أو شبه مطالبة املعرتض باملناسبة أو الشبهومن طرق دفع املعارضة ثانيا: 

 بيانه:

 ها:وأدلة العلة متعددة من ،علية وصفهيثبت إن املستدل حينام يقول إن علة األصل هي كذا ال بد له من دليل 

بَة -١ ألنه  إن علة حتريم رشب اخلمر هي اإلسكار :يرتتب عليه احلكم كأن يقول مالئام يصلح أن بأن يبدي وصفا :املناسَ

  يزول العقل واملطلوب حفظ العقل وصيانته فتعليل احلرمة باإلسكار حيقق مصلحة احلكم بتحريم الرشب.باملسكر 

فللمستدل أن يطالبه بالتأثري أي بالدليل عىل كون  مناسبة املعرتض بعلة أخر فإذا أثبت املستدل العلية باملناسبة فعارضه

 وصفه الذي اعرتض به مؤثرا يف احلكم.

بَه -٢ بني الوصف املناسب والوصف الطردي، كالذكورة واألنوثة يف الشهادة  غري مناسب ولكنهبأن يبدي وصفا : الشَ

فتعليل احلكم بالذكورة واألنوثة اعتربه الشارع يف مورد فأشبه الوصف  فإن الشارع فرق بني الذكر واألنثى يف الشهادة

املناسب كاإلسكار وألغاه الشارع يف مورد كالعتق للكفارة فال فرق بني عتق ذكر أو أنثى فهو يشبه هنا الوصف الطردي 

 الذي ال اعتبار له كالطول والقرص والبياض والسواد يف تعليل األحكام.



٣١٢ 
 

فللمستدل حينئذ  غري مناسبة جاء املستدل بعلة ودليله عليها هو الشبه فعارضه املعرتض بعلة أخرإذا علم هذا فإذا 

 إثبات الشبه.ب مطالبة املعرتض

فقال  -وأبد باملناسبة أو الشبه صالحية القوتية للتعليل -مثاله: لو قال املستدل: إن العلة يف ربوية الرب هي القوت

فللمستدل أن يطالبه بتأثري وصفه يف حتريم الربا يف الرب فيقول: مل قلتَ إن الكيل مؤثر ؟ أي  املعرتض: بل العلة هي الكيل،

 ما الدليل عىل قولك هذا ؟ وحينئذ إن مل يأت املعرتض بالدليل اندفعت معارضته.

، فللمستدل مطالبته بتأثري وصفه بوصف مناسب آخرفتحصل أن املستدل إن جاء بوصف مناسب وعارضه املعرتض 

كون ما شبهه. بعبارة جامعة يطالبه بالدليل عىل  إثباتفللمستدل مطالبته بشبه وإن جاء املستدل بشبه وعارضه املعرتض ب

 جاء به علة يف احلكم.

 : بأن حيرص األوصاف املوجودة يف األصل املقيس عليه وإبطال ما ال يصلح للعلية منها.السرب والتقسيم -٣

ريم الربا يف الرب إما لكونه مكيال أو موزونا أو قوتا أو مطعوما ثم يبطل ما عدا األخري فيثبت مثاله: أن يقول العلة يف حت

 عليته. وهي كام تر طريقة مبنية عىل االحتامالت.

ته هو السرب فحينئذ جمرد االحتامل يدل يف إثبات علفإذا استدل املستدل بعلة وعارضه املعرتض بأخر فإن كان دليل املست

 فمتى اعرتض املعرتض بعلة أخر فإن هذا قادح يف قياس املستدل ألنه تبني أنه مل حيرص كل األوصاف. قادح فيه

بأن يأيت بوصف مناسب أو مشابه وحينئذ  فتحصل أن املستدل إن استدل باملناسبة أو الشبه فللمعرتض أن يعارضه بمثله

بة والشبه يف وصفه؛ فإن كان دليل املستدل هو السرب فمجرد فللمستدل ردا عىل تلك املعارضة مطالبة املعرتض ببيان املناس

 معارضته بوصف مبطلة لقياسه فال يمكنه أن يطالبه بالدليل.

 



٣١٣ 
 

 ( شرح النص )
 

، وباملطالبَةِ بالتأثريِ  ضْ لِلتعميمِ رَّ تَعَ هِ يف صورةٍ ولو بظاهرٍ عامٍّ إن ملْ يَ فِ صْ ا مل يكنْ  إنْ  هِ بَ الشَّ أو وببيانِ استقاللِ وَ ً ربْ  .سَ

...................................................................................................................... 

هِ (  فِ صْ ، ويف ذكر االستقالل إشارة إىل تصوير للمعارضة بأن يبني املعرتض أن وصف ) أي املستدلوببيانِ استقاللِ وَ

) كام يكون بظاهرٍ عامٍّ  ) كان البيان ( ولو ( فرد كاجلوز ) أي يفيف صورةٍ  ( ما أبداه هو جزء آخر هلا املستدل جزء علة وأن

ضْ  باإلمجاع أو بالنص القاطع أو بالظاهر اخلاص ( رَّ تَعَ وحاصله: أن يأيت املستدل بعلة،  )لِلتعميمِ  ) أي املستدل (إن ملْ يَ

هُ مع وصف آخر، فيدفع املستدل معارضته ببيان أن وصفه فيعارضه املعرتض بأن العلة مركبة من ا لوصف الذي ذكرتَ

يف أصله املقيس عليه وحيصل هذا البيان بذكر دليل من نص أو إمجاع يدل عىل أن وصفه مستقل  مستقل بإفادة العلية

ض قائال: بل العلة هي هي الطعم فيقاس عليه التفاح، فيعارضه املعرت يقول املستدل إن علة ربوية اجلوز كأنبالعلية، 

 . بمثل اجلوز بخرب مسلم: الطعام بالطعام مثال يف صورةيف العلية استقالل الطعم  املستدل يبنيالطعم والكيل معا، ف

عىل  االوصف املستقل مقدم عىل غريه، فبام أنه بني استقالله بالدليل فيكون الوصف املستقل وهو الطعم فقط، مقدمو

عرتض من الطعم والكيل معا، ثم إن الدليل إما أن يكون إمجاعا وإما أن يكون نصا، والنص إما وهو ما زعمه امل املركب

أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنيا وهو الظاهر، والظاهر إما أن يكون عاما كام يف حديث مسلم السابق فإنه يعم صورة 

اجلوز، فأي دليل من إمجاع أو نص قاطع أو  اجلوز وغريها، وإما أن يكون خاصا كام لو فرضنا وجود حديث يف خصوص

ظاهر خاص أو عام استدل به املستدل لبيان استقالل وصفه كفى يف الرتجيح برشط أن ال يتعرض يف الظاهر العام 

 فتثبت ربوية كل بعد ذكر حديث مسلم:  فإن تعرض للتعميم كقولهللتعميم بل يستدل به عىل خصوص مثاله وهو اجلوز، 

عن إثبات احلكم بالقياس الذي هو بصدد الدفع عنه إىل إثباته بالنص وتبقى املعارضة  حينئذ خرج وغريه وزجمن  مطعوم

أي تأثري  -لوصفه )التأثريِ  ) بيان (بـ  ) للمعرتض ( وباملطالبةِ  ساملة من القدح فال يتم القياس (التي جاء هبا املعرتض 

) إن كان  هِ بَ أو الشَّ  ( بمسلك املناسبة فيطالب املعرتض ببيان دليله يهأي استدل عل إن كان مناسبا -وصفه يف ثبوت احلكم

 ملْ  إنْ  ، هذا (أي استدل عليه بمسلك الشبه فيطالب بإثبات هذا املسلك فإن أتى به وإال سقطت معارضته غري مناسب

ا ) دليل املستدل عىل العلية ( يكنْ  ً ربْ أي أن املستدل استدل  -بمثله شبه لتحصل معارضتهالأو  املناسبة) بأن كان  سَ

سربا فال مطالبة له بذلك إذ جمرد دليله فإن كان  -باملناسبة فعارضه املعرتض باملناسبة أو استدل بالشبه فعارضه بمثله

 ألن دليل السرب مبني عىل مجع االحتامالت فإذا أبد املعرتض وصفا ثبت عدم صحة سربه. االحتامل قادح فيه

 



٣١٤ 
 

 القياس -مانونخامس والثالدرس ال
 

 ما ال يصلح لدفع املعارضة
 

إذا علل املستدل حكم األصل بعلة فعارضه املعرتض بعلة أخر فقال املستدل ثبت احلكم مع انتفاء علتك يف هذه  أوال:

 ؟ الصورة فهل يكون كافيا يف رد املعارضة

 التمر لعلة القوت. يفحيرم الربا مثاله: إذا قال املستدل: 

 بل العلة الوزن. املعرتض: قالف

 .امللح يفاملستدل: ثبت احلكم مع انتفاء وصفك  قالف

إذا كان امللح إنه انتفاء الوصفني القوت والوزن عن الصورة املنقوض هبا وهى امللح، ف يف لالستواءالدفع غري كاف  افهذ

قوت أيضا فتبطل علة املستدل غري موزون ألنه مكيل يف الزمن النبوي فتبطل علة املعارض وهي الوزن، فإن امللح غري 

 أيضا فال ينفع هذا النوع من الرد.

، فهنا الرب غري موزون بل هو مكيل يف الربِّ  وثبوت وصفي ولكن إذا قال املستدل يف الرد: ثبت احلكم مع انتفاء وصفك

 فيه خالف: وهو قوت فقد انتفى وصف املعرتض وثبت وصف املستدل فهل ينفع هذا النوع من الرد ؟

 كم الواحد.يف احلبناء عىل امتناع تعدد العلل  ،وترد به معارضة املعرتضينفع يل: فق

 بيانه: .بناء عىل جواز تعدد العلل ،ال ينفعوقيل: 

إن الغرض من تعدد العلل يف حكم واحد أن احلكم يدور مع وجود العلتني معا أو مع وجود احدامها كأن يعلل حرمة 

وجدت حرمة الربا وإذا وجد القوت فقط يف صورة  يف صورة كالتني وزند القوت والالربا بالقوت أو الوزن فإذا وج

ثبت احلكم مع  فهو حرام أيضا، فإذا علم هذا فمتى قال املستدل: لتفاحيف صورة كا وزنفهو حرام وإذا وجد ال لربكا

نتفى وصفي وهو اا بعلتني فإذا ز حرمة الربينفع الرد؛ ألن املعرتض جيوّ  مل امللح انتفاء وصفك وثبوت وصفي يف صورة

فمن هنا كان ابطال  ،الوزن عن الرب فذلك النتفاء إحد علله، ولكن صورة التمر العلة فيها عندي هي الوزن ال القوت

 ة املعرتضز تعدد علتني يف حكم واحد فمتى بطلت علوصف املعرتض بانتفائه يف صورة ال ينفع، لكن إذا كان ال جيوّ 

 .ة املستدلثبتت عل

ا للذي ألغاه املستدل سمي ذلك اإلبداء بتعدد الوضع ثانيا: فً لَ ا آخر خَ ؛ لتعدد ما بني احلكم عليه لو أبد املعرتض وصفً

 عنده من وصف بعد آخر.

 مثاله: قال املستدل: حيرم الربا يف الرب لعلة الطعم.

 فقال املعرتض: بل العلة هي الكيل.

 وليس مكيال، فهنا قد قدح املستدل يف وصفه الذي اعرتض به فيكون ملغى. فقال املستدل: فالتفاح حيرم الربا فيه



٣١٥ 
 

فلو رجع املعرتض وقال: إن التفاح وإن مل يكن مكيال فهو موزون والعلة عندي أحد الشيئني من كيل أو وزن. فقد تعدد 

 الوضع ألنه قد خلف الكيل الوزن أي قام مقامه يف كونه علة للحكم.

؛ ألن املستدل قدح يف وصف ك زالت فائدة اإللغاء وهي سالمة وصف املستدل عن القدح فيهوإذا أبد املعرتض ذل

 املعرتض فظن سالمة وصفه فرجع املعرتض وأقام وصفا آخر فاملعارضة ال زالت قائمة واإلشكال باق عىل املستدل.

 .إال إذا ألغى املستدل الوصف الثاين أيضا

رم الربا فقال املستدل: فالتفاح حي، فقال املعرتض: بل العلة هي الكيل، لرب لعلة الطعممثاله: قال املستدل: حيرم الربا يف ا

 فقال: إن التفاح وإن مل يكن مكيال فهو موزون والعلة عندي أحد الشيئني من كيل أو وزن.  فيه وليس مكيال،

 فقال املستدل: ثبتت ربوية البيض مع كونه غري موزون.

 ن يلجأ إليهام املستدل إللغاء الوصف الثاين ومها:ولكن هنا طريقان ال يصلح أ

 .دعو القصور -١

 مثاله: قال املستدل العلة يف حرمة الربا يف التفاح هو الطعم

 فقال املعرتض: ال نسلم أن العلة هي الطعم بل هي الوزن.

 فقال املستدل: إن الوزن ال يصلح أن يكون علة لفقده يف امللح.

 قائال: إن العلة هي كونه تفاحا أي التفاحية.  فأبد املعرتض وصفا آخر

 فقال املستدل: هذا وصف قارص عىل التفاح.

 فمثل هذا ال يلغي الوصف الثاين للمعرتض ألنه مبني عىل أصل وهو:

 ؟هل يصح التعليل بالعلة القارصة

 ارصا.وقد تقدم أنه جيوز عند اجلمهور فحينئذ ال جيوز أن يلغي املستدل وصف املعرتض لكونه ق

 وأما إذا بنينا أنه ال يصح التعليل بالعلة القارصة فحينئذ ينفع ذلك يف إلغاء وصف املعرتض. 

 أي ضعف احلكمة التي تضمنتها املظنة. دعو ضعف املعنى -٢

 مثاله: قال املستدل: العلة يف إباحة قرص الصالة هي السفر ملرحلتني فأكثر.

  هي مفارقة أهله.فقال املعرتض: العلة عندي يف جواز القرص

 فقال املستدل: فاملسافر بأهله جيوز له القرص كغريه. ( إلغاء ).

 فقال املعرتض: فالعلة هي مفارقة الوطن فإنه مظنة املشقة.

 فقال املستدل: فامللك املرفه إذا سافر وفارق وطنه ال مشقة عليه وله أن يقرص.

املئنة، ولكن هذا برشط أن يسلم املستدل أن الوصف الذي جاء به  فهذا اجلواب ال ينفع وقد تقدم أن املظنة تقوم مقام

املعرتض هو مظنة احلكمة كأن سلم أن مفارقة الوطن مظنة املشقة ولكنه اعرتض بذكر صورة ال يتحقق فيها املظنة فمثل 

 هذا ال يقبل، لكن إن مل يسلم أن ما ذكره مظنة فيصلح اإللغاء.



٣١٦ 
 

 ( شرح النص )
 

هُ ولو قالَ ثبتَ ا فُ صْ هُ وَ عَ دَ مَ جِ كَ مل يكفِ وإنْ وُ دَ ، حلكمُ معَ انتفاءِ وصفِ دُّ عَ يَ تَ مِّ ى سُ ْلُفُ املُلغَ ضُ ما خيَ  املعرتِ ولو أَبْدَ

لَّمَ أَنَّ ا فِ معنى املظنَّةِ وسَ عْ هِ أَو ضَ لُّ اخلَلَفَ بغريِ دعو قصورِ لْغِ املستدِ ، خلَلَفَ الوضعِ وزالتْ فائدةُ اإللغاءِ ما ملْ يُ ظِنَّةٌ مَ

: دعوامها إلغاءٌ   . وقيلَ

...................................................................................................................... 

كَ ) يف هذه الصورة ويذكر صورة ومثاال ( ثبتَ احلكمُ ) املستدل للمعرتض ( ولو قالَ (  ذي عارضت ) المعَ انتفاءِ وصفِ

فكام تفسد علة املعرتض تفسد علة املستدل،  ) يف الدفع الستوائهام يف انتفاء وصفيهاممل يكفِ به وصفي عن هذه الصورة ( 

كأن قال املستدل: حيرم الربا يف التمر للقوت، فقال املعرتض: بل العلة هي الوزن، فقال املستدل: ثبت احلكم مع انتفاء 

جِ (  وصفك ىف امللح هُ وإنْ وُ عَ هُ ) أي مع انتفاء وصف املعرتض عن هذه الصورة ( دَ مَ فُ صْ هذه  ) أي وصف املستدل يفوَ

بناء عىل جواز ذلك وكأن قال املستدل يف املثال السابق: ثبت احلكم مع انتفاء وصفك وثبوت وصفي يف الرب، ، الصورة

الصورة املنقوض هبا انتفاؤه يف الصورة املتنازع وهو مذهب اجلمهور؛ فال يلزم من انتفاء وصف املعرتض يف  تعدد العلل

 رجحه األصل.  ما وهذا حالة ثبوت وصف املستدل، بناء عىل امتناع تعدد العلل، يف  يف الدفع يكفي :وقيل عليها،

ضُ (   املعرتِ ْلُفُ ) أي وصفا (  ما) يف الصورة التي ألغى وصفه فيها املستدل ( ولو أَبْدَ ىخيَ يَ  املُلغَ مِّ دَ ) ما أبداه ( سُ دُّ عَ تَ

) وهي سالمة  فائدةُ اإللغاءِ ) بام أبداه (  وزالتْ خر ( آعليه احلكم عنده من وصف بعد  ي) لتعدد ما وضع أي بن الوضعِ 

لُّ اخلَلَفَ بـ ما ملْ يُ  وصف املستدل عن القدح فيه ( هِ  ( ) أي طريق من طرق اإللغاءلْغِ املستدِ أي قصور ) غريِ دعو قصورِ

فِ معنى املظنَّةِ (  دعو )أَو ( املعرتض  وصف عْ   التعليلإن ف الذي اعتربت املظنة له ) املعلل هبا أي ضعف احلكمةضَ

لَّمَ  ( بتخلف احلكمة غري معترب ظِنَّةٌ  ) املستدل (وسَ أي عدم إلغاء املستدل اخللف يصدق بثالث  وذلك )أَنَّ اخلَلَفَ مَ

أو بدعو ضعف معنى املظنة فيه وسلم  ،أو تعرض له بدعو قصوره أصال، اخللفيتعرض املستدل إللغاء  الأن  صور:

فال ألغاه بدعو ضعف املظنة ولكن مل يسلم أن اخللف مظنة أو  ،نيي، بخالف ما إذا ألغاه بغري الدعوأن اخللف مظنة

  هو املظنة مع التسليم القصور وضعف معنىدعو ) أي وقيلَ دعوامها  ( يف دفع معارضة اخلصم تزول فائدة إلغائه

األوىل عىل امتناع التعليل بالقارصة، ويف الثانية عىل تأثري ضعف املعنى يف الدعو يف ء ناوذلك بف أيضا لَ ) للخَ  إلغاءٌ (

 .ألصحوهو خالف ا من املعارضة ستدلأي تسلم علة امل فيهام فائدة اإللغاء األول عند هذا القائل املظنة فال تزول

 



٣١٧ 
 

 القياس -س والثمانونالسادالدرس 
 

 كون العلة وجود مانع أو انتفاء شرط -اختالف جنس احلكمة -رجحان وصف املستدل
 

 من وصف شد مناسبة للحكمأ يكون وصف املستدل، كأن ترجيح وصف املستدلال يكفي يف دفع املعارضة أوال: 

ئذ كون بعض األوصاف أرجح من بعض ال جيوز تعدد العلة حلكم واحد وحين ه؛ ألنه قد تقدم أنأشد شبهاأو  املعرتض

فام املانع من أن يكون كلٌ  ينفي علية املرجوح، فاحلاصل أنه جيوز أن يكون كل من وصفي املستدل واملعرتض علة للحكم

  من الطعم والكيل علة يف حتريم الربا وإن ثبت أن الطعم أرجح. 

 .يف دفع املعارضة بناء عىل منع تعدد العلة يكفي ذلكوقيل: 

املستدل باختالف جنس احلكمة يف األصل والفرع وإن احتد اجلامع بينهام، فيجابُ عن هذا قياس قد يعرتضُ عىل  ثانيا:

 .يف العلة األصل عن االعتبار يةاالعرتاض بحذف خصوص

 .بجامع اإليالج يف فرج حمرم رشعا يف احلد الالئط كالزاين :مثاله: أن يقول املستدل

حلكمة يف حرمة اللواط هي الصيانة عن رذيلته، واحلكمة يف حرمة الزنا هي دفع اختالط األنساب، فيقول املعرتض: إن ا

، وإذا كان خمتلفا جاز أن يكون حكمهام خمتلفا فيقرص الشارع احلد عىل الزنا دون اللواط، أي فجنس املصلحة خمتلف بينهام

، فال يصح القياس عىل وجه الزناألنه أولج فرجا يف فرج  يكون خصوص الزنا معتربا يف علة احلد بأن يقال: حيد الزاين؛

 لعدم وجود اجلامع.

ويقيم دليال عىل إبطاهلا، فيسلم أن العلة هي القدر  يف العلة ةفيقول السائل: إن خصوصية األصل وهو الزنا غري معترب

 املشرتك بينهام فقط وهي: اإليالج يف فرج حمرم رشعا ال مع خصوص الزنا.

 فهل يلزم وجود املقتيض أو ال ؟ا كان وجود املانع وانتفاء الرشط علة النتفاء احلكم إذ ثالثا:

 هل يمكن أن يقال: إن الدين مانع من وجوب الزكاة عىل الفقري ؟ مثاله: 

 ن يقال إن الدين مانع من وجوبه عليه.ألغري موجود من األصل، فال معنى  ىقيل: ال جيوز ألن املقتيض للزكاة وهو الغن

الفقري املدين  ىلوجوب الزكاة ع علة عدم كونتجيوز ذلك ألنه ال مانع من اجتامع دليلني عىل مدلول واحد ف وقيل:

 الدين والفقر. شيئني:

ن مل يزن ألنه غري حمصن ؟ نمثال آخر: هل جيوز أن   قول: ال رجم عىل مَ

ال معنى لتعليل احلكم بانتفاء الرشط وهو وهو الزنا، ف -أي علته -قال اجلمهور: ال جيوز النتفاء املقتيض للحكم

 اإلحصان.

ن تبعه: جيوز ذلك فيكون انتفاء الرجم معلال بانتفاء الزنا وانتفاء اإلحصان.  وقال الفخر الرازي ومَ

   



٣١٨ 
 

 ( شرح النص )
 

، لِّ حانُ وصفِ املستَدِ جْ ي رُ فِ كْ دَ اجلا وال يَ َ َضُ بِاختالفِ جنسِ احلكمةِ وإنْ احتَّ رتَ عْ عُ فيجابُ بحذفِ خصوصِ وقدْ يُ مِ

، مُ وجودَ املقتيض يف األصحِّ  األَصلِ عن االعتبارِ ةُ إذا كانتْ وجودَ مانِعٍ أَو انتفاءَ رشطٍ ال تستلزِ لَّ   .والعِ

...................................................................................................................... 

لِّ ) يف دفع املعارضة (  وال يكفي ( حانُ وصفِ املستَدِ جْ ) عىل وصف املعارضة بمرجح، ككونه أنسب أو أشبه من رُ

بَه: ما اعتربه الشارع  أي -وصفها بعض األحكام. كالذكورة واألنوثة اعتربمها الشارع يف الشهادة ومل  يفأشد شبها والشَّ

علل، فيجوز أن يكون كل من الوصفني علة، وقيل: يكفي بناء عىل منع التعدد بناء عىل جواز تعدد ال -يعتربمها يف العتق

َضُ (  ورجحه األصل رتَ عْ عُ ) يف الفرع واألصل ( بِاختالفِ جنسِ احلكمةِ ) عىل املستدل ( وقدْ يُ دَ اجلامِ َ أي القدر  )وإنْ احتَّ

بأن احلكمة يف  :ج فرج يف فرج حمرم رشعا، فيعرتضحيدّ الالئط كالزاين بجامع إياليقال: كام  بني الفرع واألصل املشرتك

حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته، ويف حرمة الزنا دفع اختالط األنساب ومها خمتلفتان، فيجوز أن خيتلف حكمهام بأن 

 ألنه إنام حد الزاينبأن يقال:  معتربا يف علة احلد األصل وهو كونه زنا فيكون خصوص طللوادون ا يقرص احلد عىل الزنا

)  عن االعتبارِ  ) كالزنا يف املثال (بحذفِ خصوصِ األَصلِ  ) عن االعرتاض (فيجابُ  ( أولج فرجا ىف فرج عىل وجه الزنا

، فيسلم أن العلة هي القدر املشرتك فقط كام مرّ يف املثال ال يف إبطال العلية -إن شاء اهللا -الطرق اآلتيةيف العلة بطريق من 

ةُ إذا كانتْ وجودَ مانِعٍ (  مع خصوص الزنا فيه لَّ ة القاتل املانعة من وجوب قتله بولده (والعِ أَو انتفاءَ  ) من احلكم كأبوّ

مُ وجودَ املقتيض ) كعدم إحصان الزاين املشرتط لوجوب رمجه (رشطٍ  فمثال:  )يف األصحِّ  ) للحكم وهو العلة ( ال تستلزِ

أي  تستلزمه :وقيلل هبا عدم وجوب القصاص عىل األب الذي مل يقتل ابنه، األبوة مانع من قتل األب بابنه فيجوز أن يعل

نه قتله ومل يقتل به، فيستلزم انتفاء القصاص عنه وجود فأل بنهاب فمتى مل جيب القصاص عىل األب وجود املقتيضتستلزم 

، فيقال يف املثال انع أو انتفاء رشطكان انتفاء احلكم النتفاء املقتيض ال ملا فرض من وجود م إن مل يوجد املقتيضفالقتل، 

جيوز أن  :، قلناملا مل يوجد املقتيض وهو القتل انتفى احلكم النتفاء قتل األب البنه ال لوجود املانع وهو األبوةاملذكور 

ء بانتفا ل فيكون انتفاء احلكم معلالجلواز تعدد العل من وجود مانع أو انتفاء رشط ملا فرض أيضا يكون انتفاء احلكم

املقتيض له وبوجود املانع وبانتفاء الرشط، قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا يف نثر الورود: واألظهر مذهب 

 اهـ ألن بينهام جدارا. ألنه ال يبرصه ولو كان بجنبه. اجلمهور، أال تر أنه ال حيسن أن يقال: ال يبرص األعمى زيدا

 



٣١٩ 
 

 القياس-سابع والثمانونالدرس ال
 

 الك العلةمس
 

 . وهي:الطرق الدالة عىل عليّة اليشء مسالك العلة هي:

 .، كاإلمجاع عىل أن علة النهي عن حكم احلاكم وهو غضبان تشويش الفكراإلمجاعأوال: 

م اإلمجاع عىل النص ألن اإلمجاع مقدم عليه عند التعارض. دِّ  وقُ

 وهو نوعان: النصّ ثانيا: 

ن أجل كذا، فكي التعليلية وإذن.. كلعلة ليةما ال حيتمل غري العوهو: رصيح  -١  كذا، فلسبب كذا، فمِ

 . ما حيتمل الداللة عىل العلية احتامال راجحاوهو:  ظاهر -٢

 . كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلامت إىل النوركقوله تعاىل:  كالالم ظاهرة

 . أي ألن كان.أن كان ذا مال وبنني. إىل قوله: .وال تطع كل حالف مهنيييل ذلك الالم املقدرة مثل قوله تعاىل: 

الواردة يف كالم الشارع  ييل ذلك الفاء، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلمييل ذلك الباء كقوله تعاىل: 

دة يف كالم الراوي ييل ذلك الفاء الواردة يف كالم الراوي الفقيه، فالوار، والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهيامكقوله تعاىل: 

ربّ ال تذر عىل األرض من الكافرين ديارا ييل ذلك إنّ املكسورة كقوله تعاىل عىل لسان نوح عليه السالم: ، غري الفقيه

. أي ألساءته. أي ألنكإنّك إن تذرهم يضلوا عبادك ومن قبيل الظاهر كذلك ما مىض ، ، وإذْ مثل: رضبتُ اخلادم إذْ أساءَ

ن، عىل ما تقدم يف مبحث احلروف.من احلروف الواردة   للتعليل أحيانا كحتى وعىل وبيدَ ويف ومِ

، بحكم لو مل يكن للتعليل لكان االقرتان به بعيدا من الشارع ال يليق بفصاحته ملفوظ اقرتان وصف اإليامء وهو: ثالثا:

 . وهو أنواع منها:وإتيانه باأللفاظ يف مواضعها

أعتق فقال له النبي صىل اهللا عليه وسلم:  .يف رمضانعىل امرأيت   األعرايب: وقعتُ ام يف خرب، كاحلكم بعد سامع وصف -١

فأمره باإلعتاق عند ذكر الوقاع يدل عىل أنه علة له، وإال خلال السؤال عن رواه ابن ماجه وأصله يف الصحيحني.  .رقبة

 .، وحكم الشارع هو: أعتقْ صف هو وقعتَ . فالووقعتَ فأعتقاجلواب وذلك بعيد، فيقدر السؤال يف اجلواب فكأنه قال: 

 .ال حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان، كقوله صىل اهللا عليه وسلم: ذكره يف حكم وصفا لو مل يكن علة مل يفد ذكره -٢

متفق عليه. فتقييده املنع من احلكم بحالة الغضب املشوش للفكر يدل عىل أنه علة له، وإال خلال ذكره عن الفائدة وذلك 

 .بعيد

. مثال ذكر احلكمني: ما ورد يف حديث الصحيحني تفريقه بني حكمني بصفة، إما مع ذكر احلكمني أو مع ذكر أحدمها -٣

. أي من الغنائم، فتفريقه بني هذين احلكمني هبذين الصفتني جعل للفرس سهمني وللرجل سهامأنه صىل اهللا عليه وسلم 

 منهام لكان بعيدا عن الفصاحة والبالغة حيث يذكر شيئا لغري حكمة.ومها: الفرسية والرجلية، لو مل يكن لعلية كل 
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ومفهومه أن غري القاتل يرث وهذا املفهوم معلوم  .القاتل ال يرثما ورد يف حديث الرتمذي: ومثال ذكر أحد احلكمني: 

 .حكم وإال كان بعيدارث املفهوم بصفة القتل دال عىل عليته للرث املذكور وبني اإلق بني عدم اإلييف األصل، فالتفر

 .تفريقه بني حكمني برشط أو غاية أو استثناء أو استدراك -٤

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح يف صحيح مسلم:  مثال الرشط: ما ورد

ثال بمثل سواءً بسواء ا بيد، فإذا اختلفت  بامللح مِ فالتفريق بالرشط  .إذا كان يدا بيد كيف شئتمفبيعوا  صنافاألهذه يدً

) بني منع البيع يف هذه األشياء متفاضلة وبني جوازه عند اختالف اجلنس دلّ عىل علية  فإذا اختلفتوهو قوله: ( 

 االختالف للجواز، وإال لكان بعيدا عن فصاحة الشارع.

)  حتى يطهرنفتفريقه بالغاية ( طهرن فال منع من قرباهنن، أي فإذا ت .وال تقربوهنّ حتى يطهرنومثال الغاية: قوله تعاىل:  

 بني املنع من قرباهنن يف احليض، وبني جوازه يف الطهر لو مل يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا.

. أي الزوجات عن ذلك النصف، فإن عفون فال يشء هلن، فنصف ما فرضتم إال أن يعفونومثال االستثناء: قوله تعاىل: 

 ة العفو لالنتفاء لكان بعيدا.ي) بني ثبوت النصف هلن، وبني انتفائه لو مل يكن لعل إال أن يعفونقه باالستثناء ( فتفري

دتم األيامن ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أيامنكمومثال االستدراك: قوله تعاىل:  . فتفريقه باالستدراك ( ولكن يؤاخذكم بام عقّ

 يامن وبني عدم املؤاخذة هبا لو مل يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدا.) بني املؤاخذة باإل ولكن يؤاخذكم

 ، وإال لكان بعيدا.ترتيب األمر باإلكرام عىل العلم، مما يفيد عليته ه، مثل: أكرم العلامء. ففيترتيب حكم عىل وصف -٥

ت املطلوب -٦ فالبيع وقت النداء يوم اجلمعة قد . ا البيعفاسعوا إىل ذكر اهللا وذرو، كقوله تعاىل: منع الشارع من فعل يفوّ

 يؤدي إىل فوات صالة اجلمعة، ولذلك منع منه، فلو مل يكن هذا املنع لعلة هي مظنة تفويتها كان بعيدا.

 وهنا ثالثة تنبيهات:

، درا، نقصد بامللفوظ امللفوظ بالفعل أو بالقوة بأن يكون مقاقرتان وصف ملفوظ بحكمقولنا يف تعريف اإليامء:  -أ

. كام سبق يف قوله تعاىل: وال تقربوهنّ حتى يطهرناحلكم قد يكونان أو أحدمها مقدرا والوصف وواملقدر يف قوة امللفوظ، 

، فالوصف هو التطهر واحلكم هو عدم املنع.فإن الوصف واحلكم مقدران، والتقدير:   فإذا تطهرن فال منع من قرباهننّ

. أحلَّ اهللا البيعَ كقوله تعاىل:  وقد يكون مستنبطا من النص ا أي منصوصا عليهملفوظ، احلكم قد يكون بحكمقولنا:  -ب

  هو الصحة. منه ستنبطامللفوظ هو حل البيع، واحلكم املفيستنبط من حليته صحته، فالوصف 

ه: مثال يكون بني نظري الوصف ونظري احلكم ، التعليل يكون بني الوصف واحلكم، وقدلو مل يكن للتعليلقولنا:  -ج

يتِ لو أ: يا رسول اهللا إن أمي ماتت وعليها نذر حج أفأحج عنها؟ قال: أرحديث ابن عباس عند البخاري: أن امرأة قالت

: نعم، قال: فحجي عن أمك فاهللا أحق بالقضاء. فاملرأة سألت عن دين اهللا عىل تكان عىل أمك دين أكنت قاضيته؟ قال

سلم نظري احلكم املسؤول عنه مقرتنا بنظري علة املسؤول عنه، فلو مل يكن جواز امليت فذكر هلا رسول اهللا صىل اهللا عليه و

فالوصف امللفوظ هو دين اآلدمي ونظريه دين اهللا واحلكم امللفوظ هو قضاء القضاء فيهام لكون الدين علة لكان بعيدا، 

 دين اآلدمي ونظريه قضاء دين اهللا.
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 فال مانع أن يقرتن احلكم بوصف غري مناسب. .ملومأ إليه مناسبا للحكمال يشرتط يف اإليامء أن يكون الوصف امسألة: 

 فال بد من مناسبة الوصف للحكم. وهو الصواب ن العلة هي الباعثأبناء عىل أن العلة هي املعرف، فإن بنينا عىل 
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 شرح النص ) (
 

 ةِ لَّ العِ  كُ الِ سَ مَ 
 

: كلِ  يحُ ، الثاين: النصُّ الرصَّ مجاعُ : اإلِ لُ ةً األَوَّ رَ : كالالمِ ظاهِ رُ ، والظَّاهِ نْ : كي وإِذَ ، فنحوُ لِ نْ أَجْ ، فمِ بَبِ لَّةِ كذا، فلِسَ  ،عِ

ةً  رَ دَّ قَ عِ  فالفاءِ  ،فالباءِ  ،فمُ ارِ هِ  ،فالراوي الفقيهِ  ،يف كالمِ الشَّ : وهوَ اقرتانُ ، وإِذْ وما مرَّ يف احلروفِ  ،فإِنَّ  ،فغريِ : اإليامءُ الثالِثُ

فٍ ملفوظٍ بِحكمٍ و صْ هِ يف حكمٍ وَ ، وذكرِ فٍ صْ عِ وَ امَ هِ بعدَ سَ ا، كحكمِ هُ كانَ بعيدً تَنْبَطًا لو ملْ يكنْ للتعليلِ هوَ أَو نظريُ سْ لو مُ

مها أَو برشطٍ أَو غايةٍ أَو است مها أَو ذكرِ أَحدِ ةٍ معَ ذكرِ فَ هِ بنيَ حكمنيِ بصِ ، وتفريقِ دْ فِ ةً ملْ يُ لَّ ا لو ملْ يكنْ عِ ثناءٍ أَو وصفً

طُ استِدراكٍ  َ . وال تُشرتَ تُ املطلوبَ وِّ فَ هِ مما قدْ يُ ، ومنعِ بَةُ  ، وترتيبِ حكمٍ عىل وصفٍ  .إليهِ يف األصحِّ  أماملو مناسَ

.................................................................................................................... 

ةِ  ( لَّ الِكُ العِ سَ مجاعُ (  ، وهي أنواع:ا مبحث الطرق الدالة عىل علية اليشءأي هذ) مَ لُ اإلِ  ،) عىل كون الوصف علةاألَوَّ

كاإلمجاع عىل أن العلة يف خرب الصحيحني: ال حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان. تشويش الغضب للفكر، فيقاس بالغضب 

ش الفكر نحو جوع وشبع مفرطني  يحُ  ( لعلةا مسالك من ) الثاين (غريه مما يشوّ بأن ال حيتمل  ) أي القطعيالنصُّ الرصَّ

لَّةِ كذا ة (يغري العل بَبِ  ،كلِعِ لِ  ) كذا (فلِسَ نْ أَجْ نْ  التعليلية () فنحوُ كي  ) كذا (فمِ من أجل ذلك كتبنا ) كقوله تعاىل:  وإِذَ

وفيام عطف بالفاء هنا  .ضعف املامتإذا ألذقناك ضعف احلياة و .كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم. عىل بني إرسائيل

)  و ( -كقوله هنا: فنحو كي وإذن فإهنام يف مرتبة واحدة -وفيام يأيت إشارة إىل أنه دون ما قبله رتبة بخالف ما عطف بالواو

رُ  النص ( ةً  مرجوحا ( ) بأن حيتمل غري العلية احتامال الظَّاهِ رَ لناس من كتاب أنزلناه إليك لتخرج ا) نحو: كالالمِ ظاهِ

ةً ( .الظلامت إىل النور رَ دَّ قَ فبام رمحة ) نحو:  فالباءِ  أي ألن ( .أن كان ذا مال وبنني.. إىل قوله: وال تطع كل حالف :) نحوفمُ

عِ  فالفاءِ  ( .لنت هلم -ألجلها ي أ -من اهللا ارِ ) ـفي  فـ ( .والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهيامتعاىل: ) كقوله  يف كالمِ الشَّ

ال تذر عىل  ربّ ) املكسورة املشددة كقوله تعاىل:  نَّ فإِ  ) أي غري الفقيه ( هِ غريِ  ) ـفي كالم الراوي (الراوي الفقيهِ فـ  (كالم 

ا يرد ) مم احلروفِ  ) مبحث ( يف وما مرَّ  أي إلساءته ( أساءَ  ) نحو رضبت العبد إذْ  وإذْ  اآلية (.. األرض من الكافرين

فلرتاجع، وإنام مل تكن املذكورات من الرصيح ملجيئها لغري  ،نبيد وحتى وعىل ويف ومِ  :هوللتعليل غري املذكور هنا و

كام مرّ يف مبحث  والبدل يف إذْ  ،وجمرد التأكيد يف إنّ  ،والتعدية يف الباء، وجمرد العطف يف الفاء ،التعليل كالعاقبة يف الالم

اقرتانُ  واصطالحا ( -أي بنحو يد أو عني -اإلشارة اخلفية :ة) لغاإليامءُ وهوَ  ( العلة مسالك من ) الثالث(  احلروف

فٍ ملفوظٍ بِحكمٍ ولو  صْ ا  ) كان احلكم (وَ تَنْبَطً سْ أي سواء كان احلكم ملفوظا به يف النص أو  -كام يكون ملفوظا )مُ

هُ  ) أي الوصف (لو ملْ يكنْ للتعليلِ هوَ  ( -مستنبطا منه حلكم حيث يشار بالوصف لنظري ا أي نظري الوصف )أَو نظريُ

ا ) ذلك االقرتان (كانَ  إىل نظريمها أي لو مل يكن ذلك من حيث اقرتانه باحلكم لتعليل احلكم به ( يف النص واحلكم )  بعيدً

هِ  واإليامء ( ،من الشارع ال يليق بفصاحته وإتيانه باأللفاظ يف حماهلا فٍ  ) أي الشارع (كحكمِ صْ عِ وَ امَ ) كام يف خرب  بعدَ سَ
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 : بمعناه،  هأعتق رقبة. إىل آخره. رواه ابن ماجفقال النبي صىل اهللا عليه وسلّم:  واقعت أهيل يف هنار رمضان،األعرايبّ

فأمره باإلعتاق عند ذكر الوقاع يدل عىل أنه علة له، وإال خلال السؤال عن اجلواب وذلك بعيد  .وأصله يف الصحيحني

ةً  ت فأعتق (واقع :فيقدر السؤال يف اجلواب فكأنه قال لَّ ا لو ملْ يكنْ عِ هِ يف حكمٍ وصفً دْ  ) له (وذكرِ فِ ذكره كقوله صىل  ) ملْ يُ

فتقييده املنع من احلكم بحالة الغضب املشوش للفكر يدل عىل أنه  .ال حيكم أحد بني اثنني وهو غضباناهللا عليه وسلّم: 

هِ بنيَ  علة له، وإال خلال ذكره عن الفائدة وذلك بعيد ( ةٍ  وتفريقِ فَ مها  ) إما (حكمنيِ بصِ أنه ) كخرب الصحيحني: معَ ذكرِ

ثالثة لصاحب الفرس فتحصل من احلديث أن  -.سهام -أي صاحبه-صىل اهللا عليه وسلّم جعل للفرس سهمني وللرجل 

كمني فتفريقه بني هذين احل - لفرسه، فالرجل له سهم واحد سواء كان له فرس أو النيواثن مقاتل له كرجل اأسهم واحد

مها ) مع ( أَو هباتني الصفتني لو مل يكن لعلية كل منهام لكان بعيدا ( أي  .القاتل ال يرث: ) فقط كخرب الرتمذي ذكرِ أَحدِ

بخالف غريه املعلوم إرثه فالتفريق بني عدم اإلرث املذكور واإلرث املعلوم بصفة القتل يف األول لو مل يكن لعليته له لكان 

ربّ والشعري بالشعري لالذهب بالذهب والفضة بالفضة والربّ با: ) كخرب مسلم برشطٍ  بني حكمني، إما ( ) تفريقه أو بعيدا (

 .فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد صنافبمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه األ تمر بالتمر وامللح بامللح مثالوال

لكان  وازه عند اختالف اجلنس لو مل يكن لعلية االختالف للجوازوج نع البيع يف هذه األشياء متفاضالفالتفريق بني م

ح به عقبه بقوله: أي فإذا تطهرن فال منع من  .وال تقربوهنّ حتّى يطهرن) كقوله تعاىل: أَو غايةٍ  بعيدا ( قرباهننّ كام رصّ

 كن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا (فتفريقه بني املنع من قرباهننّ يف احليض وجوازه يف الطهر لو مل ي .فإذا تطهرن فأتوهن

فتفريقه بني ثبوت  ،أي الزوجات عن النصف فال يشء هلن .فنصف ما فرضتم إال أن يعفون) كقوله تعاىل: أَو استثناءٍ 

ذكم ال يؤاخ) كقوله تعاىل: أَو استِدراكٍ  النصف هلنّ وانتفائه عند عفوهنّ عنه لو مل يكن لعلية العفو لالنتفاء لكان بعيدا (

يامن واملؤاخذة هبا عند تعقيدها لو مل يكن لعلية التعقيد فتفريقه بني عدم املؤاخذة باألاآلية.  ..اهللا باللغو يف أيامنكم

فرتتيب اإلكرام عىل العلم لو مل يكن لعلية العلم له  ،) كأكرم العلامءوترتيبِ حكمٍ عىل وصفٍ  للمؤاخذة لكان بعيدا (

هِ  لكان بعيدا ( تُ املطلوبَ  الشارع ( ) أي ومنعِ وِّ فَ فاملنع من البيع  .فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع) كقوله تعاىل: مما قدْ يُ

هتا لو مل يكن ملظنة تفويتها لكان بعيدا طُ  ( وقت نداء اجلمعة الذي قد يفوّ َ بَةُ  ) يف اإليامء (وال تُشرتَ أ املوم ) الوصف ( مناسَ

 .تشرتط بناء عىل أهنا بمعنى الباعث :ناء عىل أن العلة بمعنى املعرف، وقيل) ب يف األصحِّ  ) للحكم (إليهِ 
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 القياس -الثامن والثمانونالدرس 
 

 السرب والتقسيم -مسالك العلة
 

ربْ والتقسيم وهو:  وإبطال ما ال  -أي املقيس عليه -حرص األوصاف املوجودة يف األصلأوال: ومن مسالك العلة السَّ

 .يصلح للعلية منها

مثاله: أن يقال للقياس عىل الرب يف الربوية: إن األوصاف يمكن أن تكون يف بادئ الرأي: الطعم والقوت والكيل. ثم 

 يبطل ما عدا الطعم مثال فيتعني للعلية.

والسرب والتقسيم اسامن ليشء واحد يف اصطالح األصوليني، وقال املحقق التفتازاين يف حاشيته عىل رشح املخترص: وعند 

  راجع إىل التقسيم والسرب إىل اإلبطال.احلرص حقيق الت

 :عند املناظرة يكفي يف دفع منع املعرتض حرص األوصاف التي ذكرها املستدل أن يقول املستدلثانيا: 

وإنام يكون قوله ذلك كافيا ألن املفروض أنه عدل وأنه من أهل النظر واالجتهاد.  .بحثت فلم أجد غري هذه األوصاف -أ

 ن ذلك أن العدالة واألهلية ال بد منهام لقبول قوله.ويفهم م

 . إن األصل عدم غريها -ب

 ويكون مؤاخذا بام أوجبه ظنه. وأما املجتهد الناظر لنفسه فريجع يف حرص األوصاف إىل ظنه فيأخذ به وال يكابر نفسه

 . بيانه:ينقسم هذا املسلك إىل قطعي وظنيثالثا: 

مثل إبطال فإذا كان احلرص قطعيا بأن ال جيوز أن يكون هنالك قسم آخر غري املذكور إن هذا املسلك يعتمد عىل حرص و

، وكان اإلبطال قطعيا لكل األوصاف ما عدا الوصف املعتمد يل وجود قسم ثالثحفيست ،إما قديم أو حادثالعامل  قولنا:

احلرص واإلبطال أو أحدمها غري قطعي  كإبطال قدم العامل فيثبت حدوثه كان هذا املسلك قطعيا مفيدا لليقني، وإن كان

ك يفيد الظن كأن يقال: علة حرمة الربا يف الربويات إما الكيل أو القوت أو الطعم فيبطل الكل ما عدا الطعم، لفهذا املس

 .فال احلرص يقيني وال اإلبطال يقيني فقد اختلف املجتهدون فيه

 . هذا رأي أكثر العلامء؛ ألن العمل بالظن واجب.لغريه والظني من السرب والتقسيم حجة للناظر لنفسه وللمناظر

 وقيل: حجة للناظر لنفسه دون املناظر غريه، وقيل: ليس حجة مطلقا ال للناظر وال للمناظر.

ويف احلرص الظني إن أبد املعرتض وصفا زائدا عىل األوصاف التي ذكرها املستدل مل يكلف املعرتض بيان رابعا: 

 .االعرتاض؛ ألن إبطال احلرص بإبداء وصف زائد عليه كاف يف صالحية وصفه للعلية

. وال ينقطع يف املناظرة حتى يعجز عن وعىل املستدل حينئذ أن يدفع ذلك بإبطال التعليل بالوصف الذي أورده املعرتض

 إبطاله.
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تدل ويقول بالثاين وقد يتفق املستدل واملعرتض عىل إبطال األوصاف املحصورة إال وصفني منها يقول بأحدمها املس

 املعرتض فحينئذ يكفي املستدل أن يقول: العلة إما هذا أو ذاك، ال جائز أن تكون ذاك لسبب كذا فيتعنيّ اآلخر للعلية.

أي من جنس ما علم أن الشارع ألغاه، سواء كان اإللغاء عاما كالطول  يمن طرق إبطال الوصف بيان أنه طردخامسا: 

 واألنوثة يف العتق. ان اإللغاء يف حكم معني كالذكورةيف االحكام مطلقا، أو كرشع والقرص فهذه مل يعتربها ال

 .مناسبة الوصف للحكم -بعد البحث -ومن طرق اإلبطال أن ال تظهرسادسا: 

أن يقول يف إبطال وصف: ال يظهر له مناسبة للحكم، فإذا حذف املستدل ذلك الوصف مل حيتج يف ذلك إىل فللمستدل 

 لكونه عدال مع أهليته للنظر. ؛في أن يقول: بحثت فلم أجد ما يوهم مناسبةدليل، بل يك

؛ ألن فليس للمستدل أن يبني املناسبة فإن ادعى املعرتض أن الوصف الذي أبقاه املستدل مل تظهر مناسبته للحكم أيضا

 حذور يف اجلدل.الكالم وتشعبه امل انتشارذلك انتقال من طريق السرب إىل طريق املناسبة وهذا يؤدي إىل 

ألن التعدية أكثر  لكن للمستدل أن يرجح سربه عىل سرب املعرتض النايف لعلية الوصف املبقى بموافقة سربه لتعدية احلكم

، كأن يقول املستدل: إن علتي متعدية يف سائر املحالت بخالف علتك فإهنا فائدة من قصور الوصف عىل حمل احلكم

 أرجح من وصفك املتعدي يقول: سلمت لك جدال عدم مناسبة وصفي لكن وصفيقارصة عىل بعض املحالت. فكأنه 

 .القارص
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 ( شرح النص )
 

: بحثتُ فلمْ  ُ الباقي، ويكفي قولُ املستدلِّ : حرصُ أوصافِ األصلِ وإبطالُ ما ال يصلحُ فيتعنيَّ ُ والتقسيمُ وهوَ ربْ الرابِعُ السَّ

ها، والناظِرُ  ، أَو األَصلُ عدمُ غريِ دْ ةٌ يف  أَجِ ، وإال فظنِّيٌّ وهوَ حجّ يًّا فقطعِيٌّ ، فإِن كانَ احلرصُ واإلبطالُ قطعِ عُ إىل ظنِّهِ يرجِ

ا ملْ يُكلَّفْ ببيانِ صالحيّ األصحِّ  ا زائدً ضُ وصفً ، ، فإنْ أَبد املعرتِ لُّ حتى يَعجِ تِهِ للتَّعليلِ زَ عن إبطالِهِ يف وال ينقطِعُ املستدِ

، دِيدُ بينهام.فإِن اتَّفقا عىل  األصحِّ  إبطالِ غريِ وصفنيِ كفاهُ الرتَّ

، ويكفي بَةُ املحذوفِ ناسَ ، وأَنْ ال تظهرَ مُ تقِ كورةِ يف العِ : بيانُ أَنَّ الوصفَ طردِيٌّ كالطُّولِ وكالذُّ نْ طُرقِ اإلبطالِ قولُ  ومِ

: بحثتُ  وهِ املستدلِّ دْ مُ ، فإِنْ ادّعفلمْ أَجِ ، لكنْ لهُ ترجيحُ  ى كذلكَ فليسَ للمستدلِّ املعرتضُ أَنَّ املُبْقَ  ىمَ مناسبةٍ بتِهِ بيانُ مناسَ

هِ بموافقةِ التَّعديةِ  ِ ربْ   .سَ

...................................................................................................................... 

ُ  ( العلة مسالك من ) الرابِعُ  ( ربْ  )  وهوَ  ) وهو إظهار اليشء الواحد عىل وجوه خمتلفة (  والتقسيمُ  غة االختبار (هو لو )السَّ

) منها للعلية  وإبطالُ ما ال يصلحُ  ) املقيس عليه ( حرصُ أوصافِ األصلِ  ذكر من السرب والتقسيم اصطالحا (أي ما 

ُ الباقي( كأن يبطل  هوغريه ويبطل ما عدا الطعم بطريق) هلا كأن حيرص أوصاف الربّ يف قياس الذرة عليه يف الطعم  فيتعنيَّ

) يف دفع منع املعرتض حرص األوصاف التي  ويكفي ( الطعم للعليةفيتعني  امللح مع انتفاء القوت يفالقوت بثبوت الربا 

 يأ ) يف املناظرة يف حرصها قولُ املستدلِّ  ( األصل وصف آخر يفيمكن أن يكون  املعرتض قالبأن  ذكرها املستدل

دْ  ( وصافاأل ها ) غريها لعدالته مع أهلية النظر ( بحثتُ فلمْ أَجِ فال يثبت وجود غريها اال بدليل  ) أَو األَصلُ عدمُ غريِ

عُ  ) لنفسه ( والناظِرُ  ( فيندفع عنه بذلك منع احلرص يدل عليه ) فيأخذ به وال يكابر  إىل ظنِّهِ  ) يف حرص األوصاف ( يرجِ

يًّا) أي كل منهام ( بطالُ فإِن كانَ احلرصُ واإل نفسه ( ) بأن كان كل منهام ظنيا أو أحدمها  وإال قطعِيٌّ  ) ـهذا املسلك (فـ  قطعِ

ةٌ  ) أي الظني (وهوَ  فظنِّيٌّ  قطعيا واآلخر ظنيا ( بمعنى أنه موجب للعمل ىف حقه وقاطع  ) للناظر لنفسه واملناظر غريهحجّ

حجة هلام إن أمجع عىل تعليل ذلك احلكم  :وقيل، ليس بحجة مطلقا :ل) لوجوب العمل بالظن، وقي يف األصحِّ  ( خلصمه

حجة للناظر دون  :، وقيلفال اختلف يف تعليله يف األصلأي عىل أنه من األحكام املعللة ال التعبدية أما ما  يف األصل

ضُ  املناظر ألن ظنه ال يقوم حجة عىل خصمه ( ا ) عىل احلرص الظني ( فإنْ أَبد املعرتِ ا وصفً ملْ  ) عىل األوصاف ( زائدً

وال  ( املستدل دفعه بإبطال التعليل به ) ألن بطالن احلرص بإبدائه كاف يف االعرتاض فعىل يُكلَّفْ ببيانِ صالحيّتِهِ للتَّعليلِ 

لُّ  ع القطع يف احلرص لكن يلزمه  زَ عن إبطالِهِ يف األصحِّ حتى يَعجِ  ) بإبدائه ( ينقطِعُ املستدِ دفعه ليتم دليله فيلزمه ) ألنه مل يدّ

ينقطع بإبدائه ألنه ادعى حرصا وقد أظهر  :عن أن يكون علة، فإن عجز عن إبطاله انقطع، وقيل املبدئإبطال الوصف 

)  كفاهُ  ألصل واختلفا يف أهيام العلة (ا) من أوصاف  عىل إبطالِ غريِ وصفنيِ  ) أي املتناظران ( فإِن اتَّفقا(  املعرتض بطالنه

دِيدُ بينهام دل (أي املست ) من غري احتياج إىل ضم غريمها إليهام يف الرتديد التفاقهام عىل إبطاله فيقول العلة إما هذا أو  الرتَّ

نْ طُرقِ اإلبطالِ  ( ذاك ال جائز أن تكون ذاك لكذا فتعني أن تكون هذا ) أي  بيانُ أَنَّ الوصفَ طردِيٌّ  ) لعلية الوصف ( ومِ
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) والقرص يف األشخاص، فإهنام مل يعتربا يف يشء من األحكام فال  كالطُّولِ  ع إلغاؤه إما مطلقا (من جنس ما علم من الشار

كورةِ  ) إما مقيدا بذلك احلكم ( و يعلل هبام حكم ( تقِ  ) واألنوثة ( كالذُّ ) فإهنام مل يعتربا فيه فال يعلل هبام يشء من  يف العِ

حكامه األخروية فقد رو ويف العتق بالنظر أل، هاريقضاء واإلرث وغأحكامه الدنيوية، وإن اعتربا يف الشهادة وال

جيزي كل عضو منه  مسلام كان فكاكه من النار أأيام امرئ مسلم أعتق امر عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال: الرتمذي

ضوا منه، وأيام امرأة عضوا منه، وأيام امرئ مسلم أعتق امرأتني مسلمتني كانتا فكاكه من النار جيزي كل عضو منهام ع

أَنْ ال تظهرَ  ) من طرق اإلبطال (و  ( مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار جيزي كل عضو منها عضوا منها.

بَةُ  ناسَ ) يف عدم ظهور  ويكفي ) أي الذي حذفه املستدلّ عن االعتبار للحكم بعد بحثه عنها ( املحذوفِ  ) الوصف (مُ

دْ  ستدلِّ قولُ امل مناسبته ( فإِنْ ادّعى  ) أي ما يوهم مناسبته لعدالته مع أهلية النظر ( مناسبةٍ  مَ وهِ مُ  ) فيه ( بحثتُ فلمْ أَجِ

ى ) الوصف (املعرتضُ أَنَّ  بتِهِ  ) أي مل تظهر مناسبته ( كذلكَ  ) أي الذي بقاه املستدل ( املُبْقَ )  فليسَ للمستدلِّ بيانُ مناسَ

هِ   إىل طريق املناسبة، وذلك يؤدّي إىل االنتشار املحذور (ألنه انتقال من طريق السرب ِ ربْ ) عىل سرب  لكنْ لهُ ترجيحُ سَ

ية احلكم حمله أفيد من ) لسربه حيث يكون املبقى متعديا إذ تعد بموافقةِ التَّعديةِ  ( ىاملبقالوصف املعرتض النايف لعلية 

بقيته بسربي متعد إىل حمل آخر وسربك أهيا أوصف الذ فيقول املستدل: سربي موافق للتعدية فإن القصوره عليه 

  املعرتض موافق لعدم التعدية فيكون وصفك قارصا.
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 القياس -تاسع والثمانونالدرس ال
 

 املناسبة -مسالك العلة
 

بَة أوال:  . كمناسبة وصف اإلسكار لتحريم اخلمر.مناسبة الوصف املعنيّ للحكموهي:  ومن مسالك العلة املناسَ

 .تعيني العلة بإبداء مناسبتها للحكم مع االقرتان بينهاموهو:  مى استخراج الوصف املناسب بتخريج املناطويس

هو تعيني املجتهد كون اإلسكار فيه . فتخريج املناط كل مسكر حراموعليه وسلم يف حديث مسلم: مثاله: قوله صىل اهللا 

وقد اقرتن الوصف وهو  ،سكر مزيل للعقل املطلوب حفظهعلة حتريم اخلمر ببيان مناسبة اإلسكار للتحريم بأن امل

 .اإلسكار باحلكم وهو التحريم يف نص احلديث

وليس معنى اقرتان الوصف باحلكم أن الشارع ذكر أن احلكم معلل بذلك الوصف وإال صار النص هو مسلك العلة 

 وأنه مناسب لترشيع احلكم فيعلله به.أن يقرتن باحلكم يف النص وصف ير املجتهد أنه صالح للتعليل  معناه ولكن

 فإن قيل: فتعيني وصف مناسب للحكم ال ينفي غريه فكيف يثبت املجتهد استقالل وصفه بمناسبة احلكم ؟

 إن الوصف إما أن يكون هذا أو ذاك ال جائز أن يكون ذاك فيتعني هذا للعلية. :قلنا: بالسرب والتقسيم املتقدم بأن يقول

بحثت فلم أجد، أو أن األصل  :بأن يقول ىبخالفه يف السرب فإنه يكتف بقية األوصافانتفاء  املجتهد وهنا ال بد أن يثبت

بذلك القول، أما هنا يف املناسبة فاملطلوب هو فيكتفى  أي نفي ما ال يصلح للعلية ألن املطلوب هنالك هو النفي ؛عدمه

 إثبات استقالل الوصف الذي يصلح للعلية فال بد من مستند.

م ال بد من رشط وهو انتفاء مجيع القوادح عن ذلك الوصف املناسب كي تتم علية الوصف فلو قدح قادح فيه كتخلف ث

الوصف يف بعض املوارد كام مثلنا بتخلف القوت عن امللح يف الربوية فهذا يقدح يف عليته وسيأيت الكالم عىل القوادح إن 

 شاء اهللا تعاىل.

ن وصف مناسب بحكم يف نصٍّ من نصوص الرشع، ويقوم دليل عىل استقالل الوصف أن يقرتفتحصل أن املناسبة هي: 

 ، فيعلم حينئذ أنه علة ذلك احلكم.باملناسبة دون غريه، ويكون ذلك الوصف ساملا من القوادح

للشارع يف  ةمقصود اصلح كوهنت حكمةحيصل عقال من ترتيب احلكم عليه  وصف ظاهر منضبطثانيا: املناسب هو: 

 .ع ذلك احلكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدةترشي

، وكالقتل العمد العدوان يف وجوب القصاص فإنه املنع منها يدرء مفسدة فساد العقلف كاإلسكار يف حتريم رشب اخلمر

وهو إجياب القصاص عىل القاتل حصول منفعة  وصف ظاهر غري خفي منضبط غري مضطرب يلزم من ترتب احلكم عليه

 وبقاؤها، ودفع مفسدة وهي التعدي فإن اإلنسان إذا عرف أنه سيقتص منه إذا قتل أحجم.وهي حفظ احلياة 

 .فإن كان الوصف املناسب خفيا أو غري منضبط اعترب مالزمه وهو املظِنَّة له فيكون هو العلة
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واألشخاص  كالتخفيف يف السفر بالقرص حلصول املشقة فيه، وهذه خفية وغري منضبطة؛ الختالفها باختالف األحوال

 واألزمان، فربط الرتخيص بمظنة املشقة وهو السفر وقطع املسافة، وهو ظاهر منضبط.

 :ينقسم املناسب باعتبار حصول املقصود من ترشيع احلكم إىل أربعة أقسامثالثا: 

 .يكون حصوله يقينياما  -١

 و حاصل يقينا يف البيع.: حصول امللك يف البيع، ألن املقصود من ترشيع البيع هو حصول امللك وههمثال

 .ظنيا هما يكون حصول -٢

 حصول االنزجار عن القتل يف القصاص، فإن املمتنعني عن القتل أكثر من املقدمني عليه، فاحلكمة حاصلة ظنا. مثاله:

 .ما يكون حصوله متساويا -٣

قدمني عليه فيام يظهر لنا ال مثاله: حصول االنزجار عن رشب اخلمر يف حده، فإن املمتنعني عن الرشب يساوي عدد امل

 باإلحصاء الدقيق فإن هذا متعذر.

 .ما يكون حصوله مرجوحا -٤

، فإن الولد هو مقصود النكاح وانتفاؤه يف حق اآليسة أرجح من من احليض حصول التوالد يف نكاح اآليسةمثاله: 

 حصوله يف الواقع.

ومنه قوهلم: بجواز قرص الصالة ، لث والرابع فجائز يف األصحوالتعليل باألول والثاين جائز اتفاقا. أما التعليل بالثا

 للمسافر املرتفه الذي ال جيد مشقة يف سفره.

احلكم املرتتب عليه أم ال يعترب فال  إن كان املقصود من ترشيع احلكم فائتا قطعا فهل يعترب املقصود فيه فيثبتمسألة: 

 ؟يثبت

 :رشع احلكم فائتة قطعا يف بعض الصور النادرة مع حصوله يف غالب الصور، لو كانت الفائدة املرتتبة من بعبارة أخر

علَّل به يف الصورة النادرة أو ال  ؟  هل يُ

 خالفا للحنفية. األصح أن ال يعترب وال يعلل به

ل رجال ليعقد له عىل امرأة باملغرب مثال: عقد رجل باملرشق قطع فأتت بولد، فإن الولد ال يلحق بنسب أبيه لل كأن وكّ

بعدم التقائهام قطعا، مما ال حيتمل معه حصول املقصود من النكاح وهو حصول النطفة يف الرحم مما حيصل معه العلوق 

  والولد.

 وقال احلنفية: يلحق نسبه بزوج املرأة.

ثم ندم رسيعا واشرتاها من ذلك الشخص يف نفس املجلس، فعند احلنفية  : إذا باع رجل جاريته لشخصآخر مثال

، فهنا القصد من ترشيع االسترباء حيصل تقديرا، وعند اجلمهور تعبدا احلنفية هم جيب استرباء اجلارية ولكن هذا عندوغري

فهل تعترب معرفة براءة الرحم يف  وهو معرفة براءة رحم اجلارية املسبوقة تلك املعرفة باجلهل هبا فائت قطعا يف هذه الصورة

إىل ذلك وقالوا املعرفة هنا مقدرة أي نفرتض وجودها ونعلل هبا، وذهب اجلمهور هذه الصورة ويعلل هبا ذهب احلنفية 
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إىل عدم اعتبارها، هذا مع اتفاقهم عىل احلكم وهو وجوب االسترباء ولكن اختلفوا يف علة الوجوب فقال احلنفية هي 

 معرفة براءة الرحم تقديرا وقال اجلمهور هو تعبدي يف هذه الصورة فال يعلل.
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 النص )( شرح 
 

َ بينهام كاإلسكارِ  االقرتانِ  معَ  ناسبةٍ مُ  بإبداءِ  ةِ لَّ العِ  تعينيُ  وهو: اطِ املنَ  ها ختريجَ ويسمى استخراجُ  ةُ بَ املناسَ  :سُ اخلامِ   قُ قَّ . وحيُ

ِ بالسَّ  هِ غريِ  بعدمِ  الوصفِ  استقاللُ   هُ كونُ  حُ يصلُ  ما عليهِ  احلكمِ  من ترتيبِ  عقالً  لُ حيصُ  طٌ منضبِ  رٌ ظاهِ  وصفٌ  :بُ واملناسِ  ،ربْ

َ اعتُ  طٍ بِ نضَ مُ  و غريَ ا أَ خفيًّ  الوصفُ  كانَ  فإنْ  .مفسدةٍ  أو دفعِ  صلحةٍ م ن حصولِ مِ  عِ ا للشارِ مقصودً  ، ا وهوَ  هُ مُ مالزِ  ربِ ملَظِنَّةُ

 كاالنزجارِ  ءً  سواوحمتمالً  ،صاصِ يف القِ  ا كاالنزجارِ وظنًّ  ،يف البيعِ  ا كامللكِ يقينً  يكونُ  قدْ  احلكمِ  ن رشعِ مِ  املقصودِ  وحصولُ 

 عتربُ ال يُ  ا فاألصحُّ قطعً  فاتَ  فإنْ  ،باألخريينِ  التعليلِ  جوازُ  واألصحُ  ،اآليسةِ  يف نكاحِ  والدِ ا كالتَّ أو مرجوحً  ،اخلمرِ  يف حدِّ 

 .يِّ قِ باملرشِ  ةِ بيَّ املغرِ  ولدِ  بِ سَ نَ  وما ال كلحوقِ  ،ها يف املجلسِ عُ اشرتاها بائِ  أمةٍ  كاسترباءِ  دٌّ بُ عَ ما فيه تَ  سواءٌ 

...................................................................................................................... 

سُ  ( بَةُ  ( العلة مسالك نمِ  ) اخلامِ أو ما يعلم من  ،مة الوصف املعني للحكمءمال :واصطالحا ،مةءاملال :لغة وهي )املناسَ

الة أيضا سمي هبا ألن بمناسبته الوصف خيال أي يظن أن الوصف علة خآليت، ويسمى هذا املسلك باإلاملناسب ا  تعريف

ها  ( فله مخسة أسامء أشهرها املناسبة وبرعاية املقاصد أيضا ،وباالستدالل ،ويسمى باملصلحة ) أي العلة ويسمى استخراجُ

ةِ بإبداءِ  ) أي ختريج املناط ( وهوَ  ( أي علق وهو العلة ) ألنه إبداء ما نيط به احلكم ختريجَ املنَاطِ  املناسبة ( لَّ ) أي تعينيُ العِ

ناسبةٍ (إظهار  فهو إلزالته  .كل مسكر حرام: ) يف خرب مسلممعَ االقرتانِ بينهام كاإلسكارِ  ) بني العلة املعينة واحلكم (مُ

َ  ( يف نص احلديث العقل املطلوب حفظه مناسب للحرمة، وقد اقرتن هبا قُ وحيُ ) استقاللُ الوصفِ  ) بالبناء للمفعول (قَّ

هِ  املناسب يف العلية ( ِ  ) من األوصاف ( بعدمِ غريِ ربْ بخالفه  ،بحثت فلم أجد غريه، واألصل عدمه :) ال بقول املستدل بالسَّ

   ا ال يصلح هلاسواه، وألن املقصود هنا إثبات استقالل وصف صالح للعلية وثم نفي م مَّ يف السرب ألنه ال طريق له ثَ 

بُ ( هُ  ) املأخوذ من املناسبة املتقدمة ( واملناسِ لُ عقالً من ترتيبِ احلكمِ عليهِ ما يصلُحُ كونُ رٌ منضبِطٌ حيصُ وصفٌ ظاهِ

عِ  ا للشارِ ن حصولِ م ) يف رشعية ذلك احلكم (مقصودً  :وقيل كاإلسكار لتحريم رشب اخلمر، )أو دفعِ مفسدةٍ  صلحةٍ مِ

األصل، ، واختاره فمعنى مناسبة الوصف للحكم املرتتب عليه موافقته له يف نظر العقالء ال العقالء عادةهو املالئم ألفع

ل ( :هو ما جيلب نفعا أو يدفع رضرا، وقيل وقيل:  هو ما لو عرض عىل العقول لتلقته بالقبول. وهذه األقوال مقاربة لألوّ

 َ بِطٍ اعتُربِ نضَ هُ فإنْ كانَ الوصفُ خفيًّا أَو غريَ مُ مُ ) له كالسفر مظنة للمشقة وهوَ املَظِنَّةُ  ) الذي هو ظاهر منضبط ( مالزِ

ن رشعِ  ( وهو السفر املرتب عليها الرتخص يف األصل، لكنها ملا مل تنضبط نيط الرتخص بمظنتها وحصولُ املقصودِ مِ

ظنًّا كاالنزجارِ يف  ) قد يكون ( و ل منه يقينا () ألنه املقصود من رشع البيع وحيص احلكمِ قدْ يكونُ يقينًا كامللكِ يف البيعِ 

 ) قد يكون ( و ) ألنه املقصود من رشع القصاص وحيصل منه ظنا، فإن املمتنعني عنه أكثر من املقدمني عليه ( القِصاصِ 

حلد عليه وحصول ) عىل تناوهلا ألنه املقصود من رشع ا سواءً كاالنزجارِ يف حدِّ اخلمرِ  ) كاحتامل انتفائه إما ( حمتمالً 

ا االنزجار منه وانتفاؤه متساويان بتساوي املمتنعني عن تناوهلا واملقدمني عليه فيام يظهر لنا ( ) ألرجحية انتفائه  أو مرجوحً

واألصحُ جوازُ  ) ألنه هو املقصود من رشع النكاح وانتفاؤه يف نكاحها أرجح من حصوله ( كالتَّوالدِ يف نكاحِ اآليسةِ  (
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واملقصود املرجوح احلصول نظرا إىل حصوهلام  ،) من األربعة أي باملقصود املتساوي احلصول واالنتفاءاألخريينِ التعليلِ ب

يف اجلملة وقياسا عىل السفر يف جواز القرص للمرتفه يف سفره املنتفي فيه املشقة التي هي حكمة الرتخص نظرا إىل حصوهلا 

ل  :، وقيلوإن مل حتصل للمرتفه بعينه يف اجلملة ال جيوز التعليل هبام، ألن أوهلام مشكوك احلصول، وثانيهام مرجوحه. أما أوّ

ا ) املقصود من رشع احلكم (فإنْ فاتَ (  األربعة وثانيها فيجوز التعليل هبام قطعا ) أنه  فاألصحُّ  ) يف بعض الصور ( قطعً

عتربُ ( ) يف  سواءٌ  يثبت فيه احلكم وما يرتتب عليه كام سيظهر () فيه املقصود للقطع بانتفائه. وقالت احلنفية يعترب حتى ال يُ

بُدٌّ  ) أي احلكم الذي ( ما االعتبار وعدمه ( عَ ها  ) بأن ال يعقل معناه (فيه تَ يف  ) لرجل منه (كاسترباءِ أمةٍ اشرتاها بائِعُ

 -اءة رمحها منه املسبوقة باجلهل هباوهو معرفة بر-ن رجل فاملقصود من استرباء األمة املشرتاة مِ  ،) أي جملس البيع املجلسِ 

وغريهم مل  ،قطعا يف هذه الصورة النتفاء اجلهل فيها قطعا، وقد اعتربه احلنفية فيها تقديرا حتى يثبت فيها االسترباء فائت

وما  ( كتب الفقه يف يعتربه. وقال باالسترباء فيها تعبدا كام يف املشرتاة من امرأة، ألن االسترباء فيه نوع تعبد كام علم يف حمله

قِيِّ  ( بان يعقل معناه ) تعبد فيه ال ) أي واحلكم الذي ( بيَّةِ باملرشِ بِ ولدِ املغرِ ن مَ  :) عند احلنفية حيث قالوا كلحوقِ نَسَ

فاملقصود من  ،أي يلحق نسب الولد بذلك الرجل املرشقي يلحقهفإنه ج باملرشق امرأة وهي باملغرب، فأتت بولد تزوّ 

فيلحق النسب فائت قطعا يف هذه الصورة للقطع عادة  والولد حصول النطفة يف الرحم ليحصل العلوق التزويج وهو

ال  :بعدم تالقي الزوجني، وقد اعتربه احلنفية فيها لوجود مظنته وهو التزويج حتى يثبت اللحوق وغريهم مل يعتربه. وقال

  .عربة بمظنته مع القطع بانتفائه وعدم التعبد فيه فال حلوق
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 القياس -التسعونالدرس 
 

 الضروري واحلاجي والتحسيين -مسالك العلة
 

يّ وحتسيني كم لهاحل رشع ذيال صدينقسم املناسب من حيث املق أوال:  .إىل ثالثة أقسام: رضوري وحاجِ

 ، وهو متضمن حلفظ الرضوريات اخلمس التي روعيت يف كلما تصل احلاجة إليه إىل حد الرضورةوهو:  الرضوري -١

 فصارت ستة: العرض، وزاد بعضهم واملال، والنسب، والعقل ،والنفس، الدينوهي:  رشعملة و

 .ورشع له قتال الكفار حفظ الدين -أ

 .ورشع له القصاص حفظ النفس -ب

 .ملسكرورشع له حد ا حفظ العقل -ج

 .ورشع له حد الزنا حفظ النسب -د

 .ورشع له حد الرسقة حفظ املال -هـ

   ع له حد القذف. ورش حفظ العرض-و

ل الرضوري وهو: ما رشع لصيانة الرضوري، كاحلد عىل رشب قليل املسكر، فإنه ال  ويلحق بالرضوري ما يسمى بمكمِّ

 ولكن رشع صيانة حلفظ العقل فإن رشب القليل يدعو إىل الكثري فهو مكمل حلفظ العقل. يذهب العقل

 كالبيع واإلجارة املرشوعني للملك املحتاج إليه.، إىل حد الرضورة ما حيتاج إليه ولكن ال تصل احلاجةوهو:  احلاجي -٢

ويلحق باحلاجي مكمله مما ال حيصل تكميل احلاجي إال به كخيار البيع الذي رشع من أجل الرتوي والسالمة من الغبن 

 فإن الغبن يف البيع يوجب الرد فيفوت ما رشع البيع ألجله وهو امللك. ؛فهو كمل به ملك املبيع

ن يقوم مقامها يف تربيته فإن  قد يعرض للحاجي ما جيعله رضوريامسألة:  وذلك كاستئجار الويل لطفله الذي ال أم له مَ

 اإلجارة يف أصلها حاجية ولكن عرض عليها ما جيعلها رضورية وهي هنا حفظ حياة الطفل.

 وهو قسامن: ما استحسن يف العادة من غري احتياج إليهوهو:  التحسيني -٣

، كتحريم النجاسات فإن نفرة الطباع منها يناسب حتريم تناوهلا حتى أنه حيرم حتسيني غري معارض لقواعد الرشع -أ

 التلطخ هبا حثا للناس عىل مكارم األخالق وحماسن الشيم، وكسلب العبد أهلية الشهادة فإهنا لو ثبتت له ما رضَّ ولكن

 .للحقوقنزل الرشيف امللزم مستحسن يف العادة لنقص الرقيق عن هذا املالسلب 

الذي يعترب من  كمكاتبة الرقيق فإهنا مستحسنة عادة إذ يتوسل هبا إىل فك الرقاب، حتسيني معارض لقواعد الرشع -ب

، فهي جائزة مع أهنا خمالفة للقواعد العامة التي متنع بيع الشخص بعض ماله ببعض ماله مكارم األخالق وحماسن الشيم

 صل.فهي استثناء من األ
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 ( شرح النص )
 

هُ  لُ كمِّ هُ مُ ، ومثلُ بِ فاملالِ فالعِرضِ ، والرضوريُّ حفظُ الدينِ فالنفسِ فالعقلِ فالنَّسَ يٌّ فتحسينيٌّ بُ رضوريٌّ فحاجِ  واملناسِ

ا كاإلجارةِ لرتبيةِ  يُّ كالبيعِ فاإلجارةِ، وقد يكونُ رضوريًّ ، واحلاجِ لُ الطفلِ كاحلدِّ بقليلِ املسكِرِ مِّ كَ ، ، ومُ هُ كخيارِ البيعِ

هادةِ  هُ كسلَبِ العبدِ أهليَّةَ الشَّ ضٌ للقواعدِ كالكتابةِ وغريُ عارِ  .والتحسينيُّ مُ

...................................................................................................................... 

بُ (   ومناسبه أي ة أي حكمة الترشيع كام يف رشع قتال الكفار فهو احلكم وعلته الكفر ) واملراد به هنا احلكم واملناسِ

يٌّ فتحسينيٌّ من حيث رشع احلكم له ثالثة أقسام ( وهو حكمته حفظ الدين،  مع ما يأيت يف  -عطفهام ) رضوريٌّ فحاجِ

) وهو ما تصل احلاجة إليه إىل حد  والرضوريُّ   دون ما قبله يف الرتبة (اممنه بالفاء ليفيد أن كال -أقسام الرضوري

) أي فالعقلِ  ( ع له القود أي القصاص) أي حفظها املرشو فالنفسِ  ) املرشوع له قتل الكفار (حفظُ الدينِ الرضورة (

بِ  حفظه املرشوع له حد السكر ( ) أي حفظه املرشوع له حد الرسقة وحد فاملالِ  ) أي حفظه املرشوع له حد الزنا (فالنَّسَ

العالمة نجم الدين األصل كصاحب ) أي حفظه املرشوع له عقوبة القذف والسب، وهذا زاده فالعِرضِ الطريق ( قطع

مل يبح واملراد  ،الطويف عىل اخلمسة السابقة املسامة باملقاصد والكليات التي قالوا فيها إهنا مل تبح يف ملة من املللسليامن 

هُ  ( مجمموعها، وإال فاخلمر أبيحت يف صدر اإلسال هُ  ) أي الرضوري (ومثلُ لُ كمِّ  ) ـتناول (ـ كاحلدِّ ب ) فيكون يف رتبته ( مُ

ت حلفظ العقل فبولغ يف حفظه باملنع من القليل واحلدّ عليه كالكثري، وكعقوبة قليلِ املسكِرِ  ) إذ قليله يدعو إىل كثريه املفوّ

يُّ  ( الداعني إىل البدع ألهنا تدعو إىل الكفر املفوت حلفظ الدين  ) وهو ما حيتاج إليه وال يصل إىل حد الرضورة ( واحلاجِ

لو مل يرشعا يشء من الرضوريات السابقة،  ت امللكوال يفوت بفوا ،) املرشوعني للملك املحتاج إليه كالبيعِ فاإلجارةِ 

بسبب  ) يف بعض صوره ارضوريًّ  ) احلاجي (وقد يكونُ  ( وعطفت االجارة بالفاء ألن احلاجة إليها دون احلاجة إىل البيع

فإن ملك املنفعة فيها وهي تربيته يفوت بفواته لو مل ترشع االجارة حفظ  أو إلرضاعه ) طفلِ كاإلجارةِ لرتبيةِ ال ( عارض

لُهُ كخيارِ البيعِ  ) مثل احلاجي ( و نفس الطفل ( مِّ كَ وجه كونه مكمال و ) املرشوع للرتوي كمل به البيع ليسلم عن الغبنمُ

ضٌ  ( ما استحسن عادة من غري احتياج إليه :) وهو والتحسينيُّ  ( بن يوجب الرد فيفوت مارشع البيع ألجلهأن الغ عارِ مُ

) فإهنا غري حمتاج إليها إذ لو منعت ما رض لكنها مستحسنة عادة للتوسل هبا  كالكتابةِ  ) الرشعية أي ليشء منها ( للقواعدِ 

إذ ما حيصله املكاتب يف قوة  ؛امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض آخر :ةإىل فك الرقبة من الرق، وهي خارمة لقاعد

هُ  ( بأن يعجز نفسهملك السيد له  هادةِ  ( ) أي وغري املعارض ليشء من القواعدوغريُ ) فإنه غري  كسلَبِ العبدِ أهليَّةَ الشَّ

هذا املنصب الرشيف امللزم للحقوق  حمتاج إليه إذ لو ثبت للعبد األهلية ما رض لكنه مستحسن عادة لنقص الرقيق عن

  .فإنه ال إلزام فيها ولذا مل يسلب العبد عن منصبهايف احلديث  بخالف الرواية
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 القياس -الحادي والتسعونالدرس 
 

 عترب املناسب امل -مسالك العلة
 

 :نوعنيالوصف املناسب ينقسم من حيث اعتبار الشارع له أو عدم اعتباره له إىل 

 علة للحكم وهو ثالثة أقسام:  أي الذي اعتربه الشارع ب املعترباملناسأوال: 

 .عني الوصف يف عني احلكم -بنص أو إمجاع-ما اعترب الشارع وهو:  املؤثِّر -١

ن مسّ ذكره فليتوضأ.  مثال ما اعترب بنص: تعليل نقض الوضوء بمس الذكر، فإنه مستفاد من حديث الرتمذي وغريه: مَ

ن مسّ ذكره فليتوضأ تعليل عني الوصف وهو مس الذكر بعني احلكم وهو وجوب الوضوء.فقوله صىل اهللا عليه   وسلم مَ

ومثال ما اعترب بإمجاع: تعليل والية املال عىل الصغري بالصغر، فإنه جممع عليه. فعني الوصف هو الصغر وعني احلكم هو 

 الوالية عىل مال الصغري.

 . وهو أعىل درجات اعتبار الوصف املناسب. هلذا احلكمعينه علة وخالصة هذا القسم أن الشارع اعترب وصفا ب

الوصف املناسب الذي مل يثبت بالنص أو اإلمجاع اعتباره بعينه علة لنفس احلكم، ولكن ثبت بالنص أو  وهو:املالئم  -٢

 . س احلكمعلة جلن هعلة لنفس احلكم أو اعتبار جنس هجنس أو اعتبار نس احلكماإلمجاع اعتباره بعينه علة جل

ا ترصفات الشارع يف  ا بنوع من هذه األنواع الثالثة لالعتبار كان التعليل به موافقً فمتى كان الوصف املناسب معتربً

 املالئم يشمل ثالث صور:ف ترصفات الشارع يف ترشيعه وتعليله.لترشيعه وتعليله وهلذا سمى املناسب املالئم أي املوافق 

  .وباجلنس القدر املشرتك بني نوعني ،واملقصود بالعني وصف واحد ،احلكم ما اعترب عني الوصف يف جنس -أ

 مثل: ثبوت والية النكاح بالصغر كام ثبتت به والية املال. بيانه: 

لذا ، فالصغرية، ولكن مل يأت نص أو إمجاع يعترب أن العلة هي الصغرالبكر عىل  لألب والية النكاح اتفقوا عىل ثبوتقد 

 ، وقيل: بل علة الوالية يف النكاح هي البكارة.و علة الوالية يف النكاحهالصغر إن  قيل:

وجد أن الشارع اعترب عني الوصف يف جنس احلكم فأخذ منه ثبوت عني الوصف يف عني احلكم.  يناملجتهدبعض فهنا 

أن نقول إن الشارع اعترب الوالية يف أحد النوعني صح املال، ووالية النكاح، ومتى ثبتت  فالوالية جنس هلا نوعان: والية

ولذا صح أن نقول إن  ،احلكم ألحد أنواعه بثبوتعني الوصف وهو الصغر يف جنس الوالية، فإن احلكم للجنس يثبت 

 .جنس احليوان عاقل باعتبار أن أحد أنواعه وهو اإلنسان كذلك

ملجتهد فأخذ من هذا االعتبار ثبوت فتحصل أن الشارع اعترب ( عني الوصف يف جنس احلكم = الصغر يف الوالية ) فجاء ا

جنس يف بسبب أن الشارع اعترب الصغر علة وذلك علة الوالية يف النكاح  الصغر هو قال:فعني الوصف يف عني احلكم 

فكأن الشارع ملا اعترب الصغر علة للوالية عىل مال الصغرية اعترب الصغر علة الوالية عليها بأنواعها، ومن أنواع الوالية، 
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ية: الوالية عىل تزوجيها، وبام أن الصغر يتحقق يف الثيب الصغرية، فتقاس عىل البكر الصغرية وتثبت عليها والية الوال

 التزويج. 

 للحرج. وازها يف السفرجلمثل: جواز مجع الصالة يف املطر  -عكس السابق -ما اعترب جنس الوصف يف عني احلكم -ب

يف احلرض  واختلف يف اجلمع بني الصالتني ،لعلة احلرج لسفرصالتني حال اإباحة اجلمع بني ال مجاعثبت باإل: توضيحه

حال املطر، فجاء بعض املجتهدين فقاسها عىل السفر بجامع احلرج يف كل، واحلرج جنس يشمل احلرج يف السفر وهو 

جلمع بني الصالتني خوف الضالل واالنقطاع عن الرفقة، واحلرج يف املطر وهو التأذي، وهنا احلكم هو يشء واحد وهو ا

فجاء املجتهد فأخذ فثبت أن الشارع اعترب جنس الوصف يف عني احلكم أي اعترب جنس احلرج يف اجلمع بني الصالتني، 

من هذا االعتبار ثبوت عني الوصف يف عني احلكم فقال: احلرج هو علة اجلمع يف احلرض حال املطر وذلك بسبب أن 

اعترب  إلباحة اجلمع بني الصالتنيعلة  رج يف السفرفكأن الشارع ملا اعترب احلمع، الشارع اعترب جنس احلرج علة يف اجل

 عليه.، فتقاس حال الثلج والربديتحقق يف  رج، وبام أن احلرج يف املطر: احلرج، ومن أنواع احلاجلمععلة  رج بأنواعهاحل

عمد القتل لل لثبوته يف املحدد القصاص يف القتل بمثقل ثبوت، مثل: ما اعترب جنس الوصف يف جنس احلكم -ج

 عدوان.ال

ن القتل بمحدد يوجب القصاص لعلة القتل العمد العدوان، ولكنهم اختلفوا يف وجوب ثبت باإلمجاع أتوضيحه: 

، فجاء بعض املجتهدين وقاس القتل بمثقل عىل القتل بمحدد بجامع القتل العمد العدوان، القتل بمثقل يفالقصاص 

وهو القصاص ، واحلكم القتل بمحدد والقتل بمثقليشمل  ن الذي هو الوصف املناسب جنسلقتل العمد العدواوا

جنس يشمل للقصاص باملحدد واملثقل فثبت أن الشارع اعترب جنس الوصف يف جنس احلكم أي اعترب جنس القتل 

عني احلكم فقال:  فجاء املجتهد فأخذ من هذا االعتبار ثبوت عني الوصف يفيف جنس القصاص، علة العمد العدوان 

القتل العمد العدوان هو علة القصاص يف القتل بمثقل وذلك بسبب أن الشارع اعترب جنس القتل العمد العدوان علة يف 

لقتل العمد اعترب ا جلنس القصاصفكأن الشارع ملا اعترب القتل العمد العدوان يف القتل بمحدد علة جنس القصاص، 

 ه القتل بمثقل، ويقاس عليه بتلك العلة القتل باخلنق.ن أنواع، وملقصاصبأنواعه علة ا العدوان

 .ما اعتربه الرشع ال بوجه من الوجوه املتقدمة وهو:الغريب  -٣

 بجامع ارتكاب فعل حمرم لغرض فاسد. اإلرثمن  قاتلعىل حرمان ال مثاله: توريث املبتوتة يف مرض املوت قياسا

ثبت نص أو إمجاع عىل تعليل هذا احلكم ولكن استنبطت علته بوصف مناسب توضيحه: لقد ثبت أن القاتل ال يرث، ومل ي

 بائنا يف مرض الوفاة بقصد حرماهنا من اإلرث، فهنا الوصف املناسب يف فقيس عىل هذا األصل تطليق املرأة طالقا

اس عليه توريث املبتوتة حرمان الوارث مل يعترب بعينه أو جنسه من قبل الشارع ولكن استنبط املجتهد منه معنى مناسبا فق

 ال بعينه وال بجنسه. فالوصف املناسب مل يشهد له باالعتبار نص وال إمجاع

   ن الغريب له شاهد رشعي يشهد لصحته ولكن علة ذلك الشاهد مستنبطة بدون اعتبار العني واجلنس.أبمعنى 
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ن اعترب عينه يف جنس احلكم أو جنسه يف عني فتحصل أن الوصف املناسب إن اعترب عينه يف حكم بعينه فهذا هو املؤثر، وإ

احلكم أو جنسه يف جنس احلكم فهو املالئم وإن ورد نص أو إمجاع يف إثبات حكم فاستنبط منه معنى هذا املعنى مل يشهد له 

 الرشع باالعتبار بالطرق السابقة فهو الغريب.
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 ( شرح النص )
 

بُ  َ عينُهُ يف عنيِ احل ثمَّ املناسِ رُ  كمِ بنصٍّ أَو امجاعٍ إنْ اعتُربِ َ العنيُ يف اجلنسِ أَو فْ ، أَو برتتيبِ احلكمِ عىل وَ فاملؤثِّ : فإن اعتُربِ هِ قِ

هُ أَو اجلنسُ  سُ  .، وإال فالغريبُ فاملالئمُ  يف اجلنسِ  عكْ

.................................................................................................................... 

بُ  ( َ عينُهُ يف   وجودا وعدما أقسام ألنه ( الشارع له من حيث اعتبارأي الوصف املناسب املجعول علة ) ثمَّ املناسِ إنْ اعتُربِ

رُ  ) عىل العلة (عنيِ احلكمِ بنصٍّ أَو امجاعٍ  ألنه  لظهور تأثريه بام اعترب به أي فهو الوصف املسمى باملؤثر سمي كذلك )فاملؤثِّ

من إنه مستفاد من خرب الرتمذي وغريه: ، فاالعتبار بالنص كتعليل نقض الوضوء بمس الذكر، فمتى وجد وجد احلكم

، واملراد بالعني النوع ال كتعليل والية املال عىل الصغري بالصغر فإنه جممع عليه باإلمجاعمس ذكره فليتوضأ. واالعتبار 

نقض كان  يبخصوصه بل املراد أ امس يف احلديث املسال و امشخص اقضن ذ ليس املراد بنقض الوضوءإالشخص منه 

 له الشارعأي ترتيب ) احلكمِ  ترتيبِ  ) سبب (ـ ب يف عني احلكم ( الوصف املناسب ) اعترب عنيأَو  ( ذكر كان يومس أ

ه ( قِ فْ فإذا قال الشارع  اسب،الوصف املن ت احلكم معوثب أي الوصف املناسب، واملراد برتتيب احلكم عىل وفقه )عىل وَ

، اقرتن ذكر التحريم مع الوصف املناسب وهو اإلسكارمثال: املسكر حرام فقد رتب الشارع احلرمة عىل اإلسكار أي 

 اخلمر مسكر :مئ إليها كأن قالون أجل إسكاره، ومل ياملسكر حرام مِ  :عىل العلة كأن قال فيه الشارع ولكن مل ينص

فلام رتب الشارع ت العلة غري مدركة بمسلك املناسبة وكالمنا فيها لعلة أو أومأ إليها صارفاجتنبوه، ألنه إذا نص عىل ا

َ  ( احلرمة عىل اإلسكار استنبط املجتهد أن العلة يف ذلك هي اإلسكار العنيُ يف اجلنسِ أَو  ) بنص أو إمجاع ( فإن اعتُربِ

هُ  سُ  فهذا الوصف املسمى باملالئم )فاملالئمُ منهام أعىل مما بعده () وكل أَو اجلنسُ يف اجلنسِ ) وهو اجلنس يف العني ( عكْ

من النص  ) أي وإن مل يعترب بام ذكر وإال(  أي موافقته ملا اعتربه الرشع من احلكم من حيث اجلنس مته للحكمئملال

،  فألصل مل يذكرهوإال تبعا البن احلاجب ة املصنف) وهذا من زيادفالغريبُ  ( أي العني واجلنس يشء من ذلك واإلمجاع

يف مرض املوت بالفعل املحرم لغرض فاسد وهو  -ة طالقا بائنا ال رجعة فيهقأي املطل -بتعليل توريث املبتوتة :ومثل له

الطالق البائن لغرض عدم اإلرث قياسا عىل قاتل مورثه حيث مل يرثه بجامع ارتكاب فعل حمرم، ويف ترتيب احلكم عليه 

، هذا وقد مضت أصل باالعتبار بنص أو إمجاع ذا الوصفعن الفعل احلرام، لكن مل يشهد هلحتصيل مصلحة وهو هنيهام 

 أمثلة املالئم يف الرشح فارجع إليها.
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 القياس -الثاني والتسعونالدرس 
 

 املناسب غري املعترب  -مسالك العلة
 

 أوال: املناسب غري املعترب هو الذي مل يعتربه الشارع وهو قسامن:

 .ما دل الدليل عىل إلغائه فال يعلل به حكم وهو: ىامللغ -١

مثاله: لو واقع ملك أو نحوه من األغنياء يف هنار رمضان فإن الكفارة جتب عليه كام جتب عىل غريه بنفس الرتتيب، وقد 

 أفتى بعض الفقهاء بأن عىل امللك ونحوه ممن يسهل عليهم العتق أن يصوم شهرين متتابعني ليمتنع عن فعله.

 املناسب قد ألغاه الشارع ومل يعتربه ألنه قد جعل كفارة الوطء االعتاق ابتداء، من غري تفرقة بني ملك وغريه. فهذا

إراحة له فهذا املناسب قد ألغاه الشارع فال جيوز التعليل به وال بناء بأنه ومثله ما لو علل أحد قتل املريض امليؤوس منه 

 .احلكم عليه

 وهو ما يسمى باملصلحة املرسلة. ، فال هو اعتربه الرشع وال هو ألغاه.لدليل عىل إلغائهما مل يدل اهو:  املرسل -٢

، انتزاعا إلقراره، ألنه ال يقر عىل نفسه وال بينة فيرضب حفظا للنفوس واألموالرضب املتهم بالقتل أو الرسقة مثاله: 

من أدلة الرشع معني مل يقم شاهد  املناسب الوصففهذا الرضب هو احلكم، والوصف املناسب هو توقع اإلقرار،  ازفجو

 فيعترب مرسال. الئمتشهد له كام مر معنا يف الوصف املؤثر وامل

 عىل ما ذكروا. لعدم ما يدل عىل اعتباره فهذا النوع من املصالح اشتهر به املالكية ورده األكثر من العلامء

 ألهنا مما دل الدليل عىل اعتبارها فهي حق قطعا. ةليس من قبيل املرسل املصلحة الرضورية الكلية القطعي ثانيا:

 فمتى وجد يف املصلحة ثالثة قيود فهي معتربة وال تعد مرسلة وهي:

 أي واحدة من الرضوريات املتقدمة وليست من احلاجيات أو التحسينيات. أن تكون رضورية -١

 عض.ال جزئية أي أن ال تكون خمصوصة ببعض املسلمني دون ب أن تكون كلية -٢

 فال يكتفى بالظن الظاهر. أن تكون قطعية أو ظنية قريبة من القطع -٣

مثاله: ما إذا ترتّس الكفار بمسلمني فإنه حيل لنا رمي الكفار ولو حصل منه قتل املسلمني إذا قطعنا أو ظننا ظنا قريبا من 

رميهم، وهلذا لو ترتس الكفار بمسلمني يف  . فإن مل يكن األمر كذلك مل حيل لنابالقتل ناالقطع أننا إن مل نرمهم استأصلو

، وألن املحذور من استئصالنا من قبل الكفار غري مقطوع أو قلعة مل جيز لنا رميهم؛ ألن فتح القلعة ليس أمرا رضوريا

 مظنون ظنا قريبا من القطع.

 .املناسبة تنخرم بمفسدة تلزم احلكم سواء كانت راجحة أو مساويةمسألة: 



٣٤٠ 
 

، فإذا كان الوصف مشتمال عىل فيها ناه من اعتبار املناسبة إنام هو عند ظهور املصلحة دون مفسدةبمعنى أن ما ذكر

مصلحة تدعو لرشع احلكم، ومفسدة تدعو إىل عدم مرشوعيته سواء كانت املفسدة راجحة أو مساوية فإنه يف هذه احلالة 

 تنخرم املناسبة وتبطل.
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 شرح النص ) (
 

: فإنْ  ْ عتَربَ لَّلُ دلَّ د وإنْ ملْ يُ عَ يَّةٌ أَو  ليلٌ عىل إِلغائِهِ فال يُ يَّةٌ قطعِ لِّ ةٌ كُ وريَّ ةٌ رضَ ، وليسَ منهُ مصلَحَ هُ األكثرُ دَّ ، ورَ لُ ، وإال فاملرسَ بهِ

ةً هلا يف األصحِّ  يَ ةً أَو مساوِ حَ مُ بمفسدةٍ تلزمُ راجِ بَةُ تنخرِ ا، واملناسَ ٌّ قطعً يلِّ يَ حقٌّ كُ نها، فهِ   .ظنيَّةٌ قريبةٌ مِ

...................................................................................................................... 

)  ْ عتَربَ لَّلُ  فهو ملغى () أي الوصف املناسب فإنْ دلَّ دليلٌ عىل إِلغائِهِ  ( يف الرشع ) أي املناسبوإنْ ملْ يُ عَ  كام اتفاقا) بهِ  فال يُ

يف مجاع ملك هنار رمضان، فإن حاله يناسب التكفري ابتداء بالصوم لريتدع به دون اإلعتاق، إذ يسهل عليه بذل املال يف 

شهوة الفرج، وقد أفتى حييى بن حييى بن كثري الليثي املغريب املالكي ملكا باملغرب جامع يف هنار رمضان بصوم شهرين 

ويسمى هذا القسم داء من غري تفرقة بني ملك وغريه، اه بإجيابه اإلعتاق ابتمتتابعني نظرا إىل ذلك لكن الشارع ألغ

، فعلم أن الغريب قد يطلق ويراد به املعترب وهو قسم من أقسام املالئم، وقد يطلق ويراد به بالغريب لبعده عن االعتبار

لُ فامل ) أي وإن مل يدل دليل عىل إلغائه كام مل يدل عىل اعتباره (وإال  ( امللغي مي سأي فهو الوصف املسمى باملرسل ) رسَ

إلرساله أي إطالقه عام يدل عىل اعتباره أو إلغائه، ويعرب عنه باملصالح املرسلة وباالستصالح وباملناسب املرسل بذلك 

هُ األكثرُ ( دَّ عاية للمصلحة وقبله اإلمام مالك مطلقا ر ،لعدم ما يدل عىل اعتباره يف عبادة أو معاملة من العلامء مطلقا)  ورَ

ه  ، وعورض بأنه قد يكون بريئا وترك الرضب ملذنب أهون من رضب بريء، وردّ ز رضب املتهم بالرسقة ليقرّ حتى جوّ

رسل ) أي من املناسب امل وليسَ منهُ  قوم يف العبادات إذ ال نظر فيها للمصلحة، بخالف غريها كالبيع والنكاح واحلد (

يَّةٌ ( لِّ ةٌ كُ وريَّ ةٌ رضَ نها أي متعلقة بكل األمة ( )مصلَحَ يَّةٌ أَو ظنيَّةٌ قريبةٌ مِ وهو يف املثال  ) لداللة الدليل عىل اعتبارها قطعِ

ا ( اآليت حفظ الكل أهم من حفظ البعض ٌّ قطعً يلِّ يَ حقٌّ كُ مثاهلا رمي الكفار املترتسني بأرسانا يف وليست من املرسلة،  ) فهِ

قطع أو ظن ظنا قريبا من القطع بأهنم إن مل يرموا استأصلونا بالقتل الرتس وغريه، احلرب املؤدي إىل قتل الرتس معهم إذا 

بخالف رمي أهل قلعة ترتسوا بمسلمني، ألن فتحها  ،وبأهنم إن رموا سلم غري الرتس فيجوز رميهم حلفظ باقي األمة

 يورم أي متعلقا بكل األمة، ت كليا، ألن نجاهتم ليسوإن أقرع بعضنا من سفينة يف بحر لنجاة الباقني يليس رضوريا ورم

املترتسني يف احلرب إذا مل يقطع أو مل يظن ظنا قريبا من القطع باستئصاهلم لنا، فال جيوز الرمي يف يشء من الثالث 

مُ ( بَةُ تنخرِ ةً  ) احلكم ( بمفسدةٍ تلزمُ  ) أي تبطل (واملناسَ حَ ةً هلا يف األصحِّ  ) عىل مصلحته ( راجِ يَ ن درء ) أل أَو مساوِ

املفاسد مقدم عىل جلب املصالح، وقال اإلمام الرازي ومتابعوه ال تنخرم هبا مع موافقتهم عىل انتفاء احلكم فهو عندهم 

، وأما إذا كانت املفسدة مرجوحة واملصلحة راجحة فقد اتفق فاخللف لفظي لوجود املانع وعىل األول النتفاء املقتيض

 ويصح  التعليل به.األصوليون عىل أنه ال تبطل مناسبته 
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 القياس -الثالث والتسعونالدرس 
 

  الشبه -مسالك العلة
 

بَه وهو: أوال:  . وهذا تعريف املسلك أي الطريق الذي يتوصل مشاهبة وصف للمناسب والطرديومن مسالك العلة الشَّ

. فإنه يشبه الطرد من والطردوصف ذو منزلة بني املناسب به إىل العلة ويطلق الشبه أيضا عىل نفس الوصف فيعرف بأنه: 

للحكم ويشبه املناسب من حيث التفات الشارع إليه يف بعض األحكام كالذكورة واألنوثة يف  غري مناسب بذاتهحيث إنه 

 ، ويسمى بالوصف الشبهي.وعدم التفاته إليها يف بعضها كالعتق للكفارة الشهادة

الرضوري ، كاإلسكار للتحريم فإن كونه مزيال للعقل يه يف ذاتهما تعقل مناسبته بالنظر إلثانيا: املناسب بذاته هو: 

 ته تعلم من ذاته ألهنا عقلية.بفمناس مما ال حيتاج للعلم فيه إىل ورود رشع لظهوره منه ، وكونه مناسبا للمنعلإلنسان

ت الشارع إليه يف بعض ، وإنام تظن مناسبته اللتفاما ال تعقل مناسبته بالنظر إليه يف ذاتهوغري املناسب بالذات هو: 

ا بناء عىل أن هالشارع إليه يف بعض األحكام دليل عىل وجود املناسبة عىل اإلمجال وإن مل يعلم وجه التفاتاملواضع، فإن 

احلكم يب تترتيب الشارع األحكام عىل عللها ال يكون إال باملصلحة، كالذكورة واألنوثة فال تعلم مناسبته من ذاته يف تر

 .عليه

كطهارة احلدث. فإن املناسبة بني  هلا خر: أن يقال يف تعني املاء إلزالة النجاسة: هي طهارة تراد للصالة فيتعني املاءمثال آ

يف  هلا لصالة تعني املاءلتراد طهارة وصف ، لكن ملا رتب الشارع عىل كوهنا طهارة تراد للصالة وبني تعني املاء غري ظاهرة

 .أن هذا الوصف مناسب للحكم وأن فيه مصلحةظننا  الصالة والطواف ومس املصحف

. وقياس العلة هو القياس املشتمل عىل املناسب بذاته كقياس النبيذ ال يصار إىل قياس الشبه إذا أمكن قياس العلةثالثا: 

  ،اءتعني املطهارة اخلبث يف بغري ذاته كقياس عىل اخلمر بعلة اإلسكار، وقياس الشبه هو القياس املشتمل عىل املناسب 

  وحينئذ فمتى فقد قياس العلة احتج بقياس الشبه.

به وهو  به الذي هو الوصف الشبهي، وقياس الشّ به الذي هو مسلك العلة، والشَّ فصار عندنا ثالثة مصطلحات: الشَّ

 القياس املشتمل عىل الوصف الشبهي.

 :امه نوعانقياس الشبه رابعا: 

وري -١ قة، كقياس اخليل عىل البغال يف عدم الزكاة للتشابه يف الصورة بينهام. وهذا وهو: الشبه يف أصل اخلل الشبه الصُّ

 ليس بحجة يف األصح.

 وهو: قسامن: حلكميالشبه ا -٢

 كقياس طهارة اخلبث عىل طهارة احلدث يف تعنيّ املاء.، ما له أصل واحد يقاس عليه -أ

 وله ثالث صور: هسمى بغلبة األشباه فيلحق بأكثرمها شبها وهو القياس املنما له أصالن يتنازعا -ب
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 .أن يشبه أحدمها أكثر يف صفاته وأحكامه معاالصورة األوىل: 

 .أن يشبه أحدمها أكثر يف أحكامه فقطالصورة الثانية: 

 .أن يشبه أحدمها أكثر يف صفاته فقطالثالثة:  الصورة

احلكم  كثر يف احلكم والصفة من شبهه باحلر فيهام، أمال له شبه باملال وله شبه باحلر وشبهه باملال أتِ العبد إذا قُ مثاله: 

ة، وتعلق الزكاة بقيمته ءفلكونه يباع ويؤجر ويعار ونحوه وأما الصفة فلتفاوت قيمته بحسب تفاوت أوصافه جودة وردا

ما الصفة إذا اجتر فيه، وهو يشبه احلر أيضا فيهام أما احلكم فلكونه خياطب بالتكليف وجتب الصالة عليه إذا مات، وأ

، ومع هذا فشبهه باملال أكثر من حيث األحكام والصفات فيلحق باملال اجلسدية والنفسية فلكونه إنسانا يشاهبه يف صفاته

 فمن قتل عبدا خطئا دفع قيمته ولو زادت عىل دية احلر.

نا أن العبد يشابه املال يف باملثال السابق إذا فرض امأما املشاهبة يف األحكام فقط أو يف الصفات فقط فيمكن التمثيل هل

 ه احلر فيها.هأكثر من شب فقط يف الصفاتشبهه يأحكامه فقط أكثر من شبهه احلر فيها أو 

 



٣٤٤ 
 

 ( شرح النص )
 

ةٌ بنيَ منزلتيهام يف سُ ادِ السَّ  لَ ا، وهوَ منزِ بَهِ أيضً ، ويسمى الوصفُ بالشَّ بِ والطَّردِيِّ َةُ وصفٍ للمناسِ بَهُ وهو: مشاهبَ : الشَّ

 ،دٌ واحِ  أصلٌ  ما لهُ  قياسُ  وأعالهُ  ،يف األصحِّ  يِّ ورِ الصُّ  يف غريِ  ةٌ جَّ حُ  وإال فهوَ  العلةِ  قياسُ  أمكنَ  ، وال يُصارُ إليهِ إنْ صحِّ األ

 .فالصفةِ  ،فاحلكمِ  ،والصفةِ  يف احلكمِ  هِ األشبا فغلبةِ 

.................................................................................................................... 

ادِسُ  ( بِ والطَّردِيِّ  ( العلة مسالك من ) السَّ َةُ وصفٍ للمناسِ بَهُ وهو: مشاهبَ فمشاهبته للمناسب تقتيض عليته دون  ) الشَّ

ا ( مشاهبته للطردي بَهِ أيضً ةٌ أي كام يسمى املسلك بالشبه ( )  ويسمى الوصفُ بالشَّ لَ بنيَ أي ذو منزلة (  )وهوَ منزِ

) ألنه يشبه الطردي من حيث إنه يف األصحِّ ( فهو دون املناسب وفوق الطردي أي منزلتي املناسب والطردي  )منزلتيهام

غري مناسب بالذات، ويشبه املناسب بالذات من حيث التفات الرشع إليه يف اجلملة كالذكورة واألنوثة يف القضاء 

هو املناسب بالتبع كالطهارة الشرتاط النية، فإهنا إنام تناسبه بواسطة أهنا عبادة بخالف  :يف تعريفه والشهادة، وقيل

أن الوصف الشبهي ال مناسبة مبارشة بينه وبني ما  هذا القائل ، فخالصته عنداملناسب بالذات كاإلسكار حلرمة اخلمر

وال  (الشرتاط النية  ةملناسبللعبادة اهارة مستلزمة فالطوبني ما علل به يستلزمه علل به ولكن املناسبة يف احلقيقة بني ما 

) بأن تعذرت  وإال ) املشتمل عىل املناسب بالذات (إنْ أمكنَ قياسُ العلةِ  بأن يصار إىل قياسه ( أي إىل الشبه )يُصارُ إليهِ 

ةٌ يف غريِ  العلة بتعذر املناسب بالذات بأن مل يوجد غري قياس الشبه ( جَّ يِّ يف األصحِّ  ) الشبه ( فهوَ حُ ورِ ) نظرا لشبهه  الصُّ

 .طهارتان أنى تفرتقان :قوله يف إجياب النية يف الوضوء كالتيمم الشافعي يف مواضع منهااإلمام باملناسب وقد احتج به 

، أما الصوري كقياس اخليل مردود نظرا لشبهه بالطردي :وقيل فإن اشرتاط النية يف التيمم متفق عليه، هفيلحق الوضوء ب

 ) أي قياس الشبه وأعالهُ  (عىل البغال واحلمري يف عدم وجوب الزكاة للشبه الصوري بينهام، فليس بحجة يف األصح 

دٌ  ) أي شبه ( قياسُ ما ( حجية  هلا هي طهارة للصالة فيتعني املاء :يف إزالة اخلبث الشافعي ) كأن يقوللهُ أصلٌ واحِ

ظهور املناسبة بينها وبني تعني املاء، وتشبه املناسب بالذات عدم حيث  كطهارة احلدث، فطهارة اخلبث تشبه الطردي من

 :) وهو األشباهِ يف احلكمِ والصفةِ  غلبةِ  ( ) ـقياس فـ من حيث إن الرشع اعترب طهارة احلدث باملاء يف الصالة وغريها (

يف  لآلخر فيهام، كإحلاق العبد باملاإحلاق فرع مرتدد بني أصلني بأحدمها الغالب شبهه به يف احلكم والصفة عىل شبهه با

، ألن شبهه باملال يف احلكم والصفة أكثر من شبهه باحلرّ فيهام، ولو زادت عىل دية احلر إجياب القيمة بقتله بالغة ما بلغت

كمن وضع يده واستوىل عىل  -ويثبت عليه اليد -أي جيعل وديعة عند أحد -أما احلكم فلكونه يباع ويؤجر ويعار ويودع

وأما الصفة فلتفاوت قيمته بحسب  -وعىل الثاين البينة مع اليمني بد وادعى ملكه فنازعه فيه أحد فالقول قول من له اليدع

 ) ـقياس غلبة األشباه يف ( فـ ( وإن كان ال زكاة فيه يف نفسه تفاوت أوصافه جودة ورادءة وتعلق الزكاة بقيمته إذا اجتر فيه

 ، وعطفهام بالفاء إشارة إىل تأخر الرتبة، فيقدم قياس األشباه يف احلكم والصفة معا  ) الصفةِ  ( ) ـقياس غلبتها يف فـاحلكمِ

 عىل ما كان بأحدمها ويقدم ما كان باحلكم عىل ما كان بالصفة.



٣٤٥ 
 

 القياس -الرابع والتسعونالدرس 
 

 الدوران -مسالك العلة
 

 .ود وصف ويعدم عند عدمهأن يوجد احلكم عند وجوهو:  ومن مسالك العلة الدورانأوال: 

إن  :كأن يقول كمأي أن يعني املجتهد وصفا للعلية بناء عىل دوران احلكم معه فمتى وجد وجد احلكم ومتى فقد فقد احل

 علة حتريم اخلمر هي اإلسكار ألن عصري العنب قبل ختمره كان مباحا ثم ملا ختمر صار حراما ثم ملا ختلل رجع مباحا.

 ر مدارا واحلكم كتحريم الرشب دائرا.ويسمى الوصف كاإلسكا

ألنه قد يعلل احلكم بوصف الزم له يدور معه ولكنه ليس  ؛ال يفيدها ال قطعا وال ظنا: فقيل ةإفادته العليوقد اختلف يف 

علة له حقيقة، كالرائحة املخصوصة للخمر، فإهنا معدومة قبل التخمر ومعدومة بعد التخلل وموجودة مالزمة عند 

 أهنا ليست علة لتحريمه اتفاقا. التخمر مع

، ولكن ال خيفى أنه عند يفيدها قطعا. وكأن قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف للحكم كاإلسكار حلرمة اخلمروقيل: 

 مناسبته يكون من قبيل املناسبة ال الدوران.

 وقيل: يفيدها ظنا ال قطعا. لقيام االحتامل املذكور يف القول األول.

ألن هذا ليس  يف إفادة العلية من املسالك ال يلزمه بيان انتفاء ما هو أوىل منه يشء يف املستدل بالدوراندالل است عندثانيا: 

تدل بالدوران مع وجود وصف آخر ثابت كأن يس مع إمكان االستدالل بام هو أوىل منه الدورانبالزم فيصح االستدالل ب

، بخالف الشبه فإنه ال يصار إليه مع اجتامع دليلني عىل مدلول واحدفيكون من باب  مثال باملناسبة أو بالسرب والتقسيم

 لضعف فيه. إمكان قياس العلة كام تقدم

 .وصف املستدل لتعديه إىل غري حمل احلكمهو إن أبد املعرتض وصفا آخر قارصا فالراجح ثالثا: 

 .اعلة الربا يف الذهب هي النقدية لدوران احلكم معه :مثاله: أن يقول املستدل

 بل هي الذهبية.  :فيقول املعرتض

ومعلوم أن العلتني يدور معهام احلكم وجودا وعدما لكن علة املستدل هنا متعدية إىل غري الذهب كالفضة، بخالف علة 

رَ  ح علة املستدل لتعدهيا.املعرتض القارصة عىل الذهب، لذلك تُ  جَّ

 فهنا حالتان: إن أبد املعرتض وصفا آخر متعديارابعا: 

 متعديا إىل فال يطلب ترجيح بينهام، سواء كان وصف املعرتض حكام واحداأن يتحد مقتىض الوصفني بأن يقتضيا  -١

 .أم إىل غريه فيه نفس الفرع املتنازع

 س عليه اجلوز مثال.ا: أن يقول املستدل: حيرم الربا يف التفاح لعلة الطعم، فيقاألول مثال

 س عليه اجلوز.اي الوزن فيقفيقول املعرتض: بل العلة يف التفاح ه
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 ، وكالمها يقتيض حتريم الربا يف التفاح.متعدية إىل نفس الفرع الذي هو اجلوزمن العلتني: الطعم والوزن فكل 

 س عليه الشعري مثال.ايقف الرب لعلة االقتيات،يقول املستدل: حيرم الربا يف  : أنالثاين مثالو

 س عليه التفاح.ايقفم ويقول املعرتض: بل العلة يف الرب هي الطع

 .ربا يف الرب، وكالمها يقتيض حتريم الإىل فرع آخر تتعد فعلة املستدل تتعد إىل فرع، وعلة املعرتض

 علل حرمة الرب بأكثر من علة بناء عىل جواز تعدد العلل حلكم واحد.تففي الصورتني ال يطلب ترجيح جلواز أن 

 .منهام حكام غري اآلخر فال بد حينئذ من الرتجيح بينهام يتحد مقتىض الوصفني بأن يقتيض كل أن ال -٢

 .أن يقول الشافعي: صوم رمضان جيب تبييت النية فيه ألنه صوم واجب فيحتاط له، فيقاس عليه صوم الكفارة مثاله:

 .فيقول احلنفي: صوم رمضان هو صوم ال يقبل وقته غريه فال دخل لالحتياط فيه

علة بأن احلنفي  هجوب التبييت وعلله بعلة وهي كونه صوما واجبا فيحتاط له، فعارضفهنا أثبت الشافعي حكام وهو و

فال جيب تبييت النية، فمقتىض وصفيهام خمتلف  حكم األصل كونه صوما مضيقا ال يقبل وقته غريه فال دخل لالحتياط فيه

 يل.أحدمها يقتيض وجوب النية واآلخر يقتيض عدم وجوهبا، فيطلب الرتجيح بينهام بدل
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 ( شرح النص )
 

: بأنْ يوجدَ  ورانُ : الدَّ ابِعُ مَ السَّ دَ عْ لَّ  احلكمُ عندَ وجودِ وصفٍ ويُ لزمُ املستدِ ، وال يَ ، وهوَ يفيدُ ظنًّا يف األصحِّ هِ مِ دَ  بهِ  عندَ عَ

ةِ  يَ حُ جانِبُهُ بالتَّعدِ جَّ ، ويَرتَ ضُ  بيانُ انتفاءِ ما هوَ أَوىل منهُ ا آخَ  إِنْ أَبد املعرتِ عِ وصفً رْ هُ إىل الفَ فُ صْ  وَ دَّ عَ ، واألَصحُّ إِنْ تَ رَ

طْلَبْ ترجيحٌ  رَ ملْ يُ عٍ آخَ رْ ام أَو إىل فَ يهِ فَ صْ تَىضَ وَ قْ دَ مُ َ  .واحتَّ

..................................................................................................................... 

ابِعُ  ( : بأنْ يوجدَ  ( العلة مسالك من )السَّ ورانُ مَ الدَّ دَ عْ هِ  احلكمُ عندَ وجودِ وصفٍ ويُ مِ دَ ) والوصف يسمى مدارا عندَ عَ

ال يفيدها جلواز أن يكون الوصف مالزما هلا ال  :) وقيلظنًّا يف األصحِّ  ) العلية (يفيدُ  ) أي الدوران ( وهوَ  واحلكم دائرا (

 :وليست علة، وقيل وجودا وعدما بأن يصري املسكر خالة، فإهنا دائرة مع اإلسكار نفسها كرائحة املسكر املخصوص

لَّ  يفيدها قطعا وكأن قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف كاإلسكار حلرمة اخلمر ( لزمُ املستدِ بيانُ انتفاءِ ما هوَ أَوىل  بهِ  وال يَ

 كالسرب والتقسيم مع إمكان االستدالل بام هو أوىل منه الدورانبإفادة العلية بل يصح االستدالل ب من املسالك )منهُ 

حُ جانِبُهُ  ( من أنه ال يصح االستدالل به مع إمكان قياس العلة بخالف ما مرّ يف الشبه جَّ ةِ  ) أي املستدل (ويَرتَ يَ )  بالتَّعدِ

ضُ  لوصفه عىل جانب املعرتض حيث يكون وصفه قارصا ( رَ  إِنْ أَبد املعرتِ ا آخَ مثاله: أن يقول  ي غري املدار) أوصفً

إن علة حرمة الربا ىف الذهب النقدية، فيقول املعرتض: بل العلة الذهبية، فكل من العلة التى أبداها املستدل  :املستدل

والتي أبداها املعرتض يدور معها احلكم وجودا وعدما، ولكن التي أبداها املعرتض قارصة عىل حمل احلكم وهو األصل 

هُ  ) أنه ( واألَصحُّ  ( وعلة املستدل متعدية فترتجح بالتعدية للفرع عىل علة املعرتض فال تعدي هبا فُ صْ  وَ دَّ عَ ) أي  إِنْ تَ

عِ  املعرتض ( رْ ام  ) املتنازع فيه (إىل الفَ يهِ فَ صْ تَىضَ وَ قْ دَ مُ َ طْلَبْ ترجيحٌ  أي املستدل واملعرتض ( )واحتَّ رَ ملْ يُ عٍ آخَ رْ يف  )أَو إىل فَ

منع تعدد العلل، أما إذا اختلف  بناء عىل يطلب الرتجيح :، وقيلملعلول واحد بناء عىل جواز تعدد العلل الصورتني

 .مقتىض وصفيهام كأن اقتىض أحدمها احلل واآلخر احلرمة فيطلب الرتجيح
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 القياس -الخامس والتسعونالدرس 
 

 تتمة الكالم على مسالك العلة
 

 .مقارنة حكم لوصف من غري مناسبة بينهاموهو:  الطرد ومن مسالك العلة عند البعضأوال: 

أي جرس كالدهن، بخالف املاء فإنه يزال به  مثاله: قول بعضهم: إن اخلل ال تزال به النجاسة ألنه ال يبنى عليه قنطرة

 النجاسة لبناء القناطر عليه. فبناء القنطرة وعدمه ال مناسبة فيه للحكم أصال.

 ورده األكثر من العلامء.

بوصف فيحذف املجتهد خصوصه عن  تعليل احلكمأن يدل نص ظاهر عىل وهو:  ومن مسالك العلة تنقيح املناطثانيا: 

 .ط احلكم بباقيهاوط احلكم باألعم، أو تكون يف حمل احلكم أوصاف فيحذف املجتهد بعضها وينواالعتبار وين

أمره النبي صىل اهللا عليه وسلم بعتق رقبة، فقد ألغى خرب األعرايب الذي واقع أهله يف رمضان ف :احلالة األوىل مثال

اإلمامان أبو حنيفة ومالك خصوص الوقاع يف رمضان وأناطا احلكم بأعم منه وهو انتهاك حرمة رمضان فأوجبا الكفارة 

ع فيه باألكل والرشب فيه عمدا، بمعنى أهنام نظرا إىل أن مقصود الشارع هو بيان حكم املفطر عمدا يف رمضان، واجلام

املفطرات مل يقصد الشارع قرص احلكم عليه. فهنا حذفا وصف الوقاع وربطا احلكم باألعم وهو  مصاديق منمصداق 

 املفطر.

عرابيا، وكون أومثال احلالة الثانية: اخلرب السابق فقد حذف اإلمامان الشافعي وأمحد بعض األوصاف منه ككون الواطئ 

وأناطا احلكم بالوقاع سواء حصلت من أعرايب أم من غريه، وسواء كانت املرأة ، الوطء يف القبلوكون املوطوءة زوجة، 

 وسواء كان الوطء يف قبل أم دبر. زوجته أم غريها

 ). ختريج املناط -حتقيق املناط -تنقيح املناطوقد اشتهرت يف كتب األصول وغريها ثالث مصطلحات هي: ( 

 ختريج املناط فقد تقدم يف مسلك املناسبة.وأما  قبل قليلبيناه  فأما تنقيح املناط فقد

 .صورة خفي وجود العلة فيهاإثبات العلة يف وأما حتقيق املناط فهو: 

بمعنى أن يقع االتفاق عىل علية وصف حلكم، ولكن يقع التنازع يف وجود العلة يف الفرع فيأيت املجتهد فيثبت وجود العلة 

 يف صورة النزاع.

هل وجد اش الذي ينبش القبور ويرسق األكفان قطع اليد هي الرسقة ولكنهم اختلفوا يف النبّ  مثاله: اتفاقهم عىل أن علة

 فيه وصف الرسقة أو ال.

وخالف يف ذلك  الرسقة فتقطع يده. يه هخفية وهذ مال الغري: إن النباش سارق ألنه وجد منه أخذ فيقول الشافعي

 اإلمام أبو حنيفة.

 . أن يبني املجتهد أن الفارق بني األصل والفرع عديم التأثري وهو: فارقومن مسالك العلة إلغاء الثالثا: 
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سواء كان اإللغاء قطعيا كإحلاق صب البول باملاء الراكد بالبول فيه مبارشة يف الكراهة أم ظنيا كإحلاق األمة بالعبد يف 

 رسيان العتق إىل كله إذا أعتق بعضه.

، وليست علال حقيقية ولكن كلها ترجع إىل نوع مشاهبة للعلة احلقيقية -ل بهعىل القو -وإلغاء الفارق والدوران والطرد 

حيصل هبا غلبة الظن يف بعض األحوال. كذلك هي ال تعني جهة املصلحة من ترشيع احلكم؛ فإهنا ال تدرك بواحد من 

ل الظن.الثالثة بخالف   املناسبة فإهنا تعني جهة املصلحة وحتصّ

 ومها: ن ال يصح استعامهلام الستخراج العلةهنالك مسلكان ضعيفارابعا: 

 .بجامع وصف فليس ذلك دليال عىل علية الوصف املذكور إذا تأتى لنا أن نقيس شيئا عىل يشء -١

 وقيل: هو دليل عىل ذلك ألن القياس إنام هو إحلاق فرع بأصل وقد حصل.

 ظن صحته ال اجلامع كيفام كان.واجلواب: أن املقصود باجلامع الوارد يف حد القياس هو اجلامع الذي ت

لقياس، ونحن مع أن ما ذكروه يلزم منه الدور الباطل فإهنم بجعلهم القياس طريقا ملعرفة العلة تكون العلة موقوفة عىل ا

 نعلم أنه ال وجود للقياس بدون علة، فتكون العلة موقوفة عىل القياس والقياس موقوف عىل العلة.

ذا الوصف علة هلذا احلكم فعجز اخلصم عن إفساد كونه علة له فليس ذلك العجز دليال إذا استدل مستدل عىل أن ه -٢

 .عىل صحة علة املستدل

وقيل: إن عجز اخلصم عن إبطال علية الوصف دليل عىل عليته يف نفس األمر، كاملعجزة فإهنا دلت عىل صدق الرسول 

 صىل اهللا عليه وسلم للعجز عن معارضتها.

  املعجزة من مجيع اخللق، والعجز هنا من خصوص اخلصم وبينهام بون عظيم.وأجيب: بأن العجز يف
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 ( شرح النص )
 

. هُ األكثرُ ، وردَّ بَةٍ نَ احلكمُ الوصفَ بال مناسَ قارِ : بأَنْ يُ : الطَّردُ نُ  الثَّامِ

هُ  وصُ صُ فُ خُ رٌ عىل التَّعليلِ بوصفٍ فيُحذَ : بأنْ يدلَّ نصٌّ ظاهِ : تنقيحُ املناطِ عُ ناطُ باألَعمِّ  التَّاسِ عتِبارِ باالجتهادِ ويُ ، عنِ االِ

ها ويناطُ بِباقِيها. أَو تكونَ  فُ بعضُ  أَوصافٌ فيُحذَ

. قٌ وخترجيُهُ مرَّ : إثباتُ العلَّةِ يف صورةٍ كإثباتِ أَنَّ النبَّاشَ سارِ  وحتقيقُ املناطِ

، وه ةِ ايَ قِ كإحلاقِ األمةِ بالعبدِ يف الرسِّ : إلغاءُ الفارِ ُ
.العارشِ بَهٍ عُ إىل رضبِ شَ  وَ والدورانُ والطَّردُ ترجِ

، وال العجزُ عن إفسادِهِ دليلُها يف األصحِّ  يَّةِ وصفٍ : ليسَ تأيتِّ القياسِ بعلِّ َةٌ  .خامتِ

....................................................................................................................... 

نُ  ( بَةٍ  ( العلة لكامس من ) الثَّامِ نَ احلكمُ الوصفَ بال مناسَ قارِ : بأَنْ يُ  وال بالتبع لوصف املناسبكا ال بالذات)  الطَّردُ

به القنطرة عىل جنسه فال تزال  مائع ال تبنى :كقول بعضهم يف اخلل ،فيخرج هبذا القيد بقية املسالك وصف الشبهيكال

هُ  فبناء القنطرة وعدمه ال مناسبة فيهام للحكم، وإن كان مطردا ال نقض عليه ( ملاء،النجاسة كالدهن أي بخالف ا وردَّ

عُ (  ) من العلامء النتفاء املناسبة عنهاألكثرُ  رٌ عىل التَّعليلِ  ( العلة مسالك من )التَّاسِ : بأنْ يدلَّ نصٌّ ظاهِ  حلكم  )تنقيحُ املناطِ

عتِبارِ  ( هُ عنِ االِ وصُ صُ فُ خُ ناطُ  فيُحذَ ) كام حذف أبو حنيفة ومالك من خرب األعرايبّ الذي  باألَعمِّ  ) احلكم (باالجتهادِ ويُ

) يف حمل  تكونَ  ) بأن ( أو واقع زوجته يف هنار رمضان خصوص الوقاع عن االعتبار، وأناطا الكفارة بمطلق اإلفطار (

ها  احلكم ( فُ بعضُ ) كام حذف الشافعي يف اخلرب املذكور  بِباقِيها ) احلكم ( اطُ وين ) عن االعتبار باالجتهاد (أَوصافٌ فيُحذَ

غري الوقاع من أوصاف املحل ككون الواطىء أعرابيا، وكون املوطوءة زوجة، وكون الوطء يف القبل عن االعتبار، وأناط 

 هة، إذ التمثيل لإليامء بالنظر القرتان الكفارة بالوقاع، وال ينايف التمثيل باخلرب ملا هنا التمثيل به فيام مرّ لإليامء، الختالف اجل

: إثباتُ العلَّةِ يف صورةٍ  الوصف باحلكم، وملا هنا بالنظر لالجتهاد يف احلذف (  وجودها فيها  ي) خف وحتقيقُ املناطِ

قٌ  ) وهو من ينبش القبور ويأخذ األكفان ( كإثباتِ أَنَّ النبَّاشَ ( مثله وهو ) بأنه وجد منه أخذ املال خفية من حرز  سارِ

هُ  (الرسقة فيقطع خالفا للحنفية  كاألصل بني الثالثة كعادة  ) بيانه يف مبحث املناسبة وقرنتُ  مرَّ  ) أي املناط ( وخترجيُ

ُ  ( اجلدليني ويعرف من تعاريفها الفرق بينها بأن يبني عدم تأثريه يف الفرق بني  ) قِ الفارِ  إلغاءُ  ( العلة مسالك من ) العارشِ

أكان اإللغاء قطعيا كإحلاق صبّ البول يف املاء الراكد بالبول فيه يف  ، فيثبت احلكم ملا اشرتكا فيه سواءاألصل والفرع

)  ايةِ يف الرسِّ  بالعبدِ  األمةِ  كإحلاقِ  . أم ظنيا (دائم الذي ال جيريال يبولنّ أحدكم يف املاء الراهة الثابتة بخرب الصحيحني: الك

م عليه قيمة عَ رشِ  من أعتقالثابتة بخرب الصحيحني:  ل فأعطى رشكاءه دْ كا له يف عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّ

حصصهم وعتق عليه العبد وإال فقد عتق عليه ما عتق. فالفارق يف األول الصب من غري فرج، ويف الثاين األنوثة، وال 

إنام كان الثاين ظنيا ألنه قد يتخيل فيه احتامل تأثري هلام يف منع الكراهة والرساية فتثبتان ملا يشارك فيه األصل والفرع، و

أي ثمن ما  :اعتبار الشارع يف عتق العبد استقالله يف جهاد ومجعة وغريمها مما ال دخل لألنثى فيه، وقوله يف اخلرب ثمن العبد



٣٥١ 
 

 ) ثالثتها  عُ ترجِ  قول به () عىل ال ردُ والطَّ  والدورانُ  ) أي إلغاء الفارق ( وهو (العبد أي باقي قيمته  عتق منال يملكه امل

) ْ  جهة املصلحة املقصودة وال تعنيّ  أي يف بعض األحوال يف اجلملة ل الظن) للعلة ال علة حقيقة ألهنا حتصّ  هٍ بَ شَ  بِ إىل رضَ

  فإهنا حتصل الظن وتعني جهة املصلحة إلدراكها هبا من رشع احلكم، ألهنا ال تدرك بواحد منها بخالف بقية املسالك

) َ يَّةِ وصفٍ   (ضعيفني مسلكني نفي يف ) ةٌ خامتِ ) أي  وال العجزُ عن إفسادِهِ  ( أي بسبب علية وصف  )ليسَ تأيتِّ القياسِ بعلِّ

   .نعم فيهام :وقيل ،) فيهام يف األصحِّ  ) أي دليل العلية (دليلُها  إفساد الوصف املجعول علة (
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 القياس -السادس والتسعونالدرس 
 

 قوادح العلة
 

 احلكم. معها . بأن توجد العلة يف صورة وال يوجدختلف احلكم عن العلةوهو:  النقض :كثرية منهاقوادح العلة  أوال:

 فيقال: قد وجد الطعم يف الرمان مع أنه غري ربوي. مثاله: لو قيل: إن علة الربا يف الرب هي الطعم.

 :وللنقض رشطان

ألنه يكون من باب ختصيص العام بمعنى أن  فيها صة فال نقضفإن كانت منصو أن تكون العلة مستنبطة ال منصوصة -١

للشارع أن يطلق العام ويريد بعضه مؤخرا البيان إىل إن ف هبا العلة تكون عامة تشمل كل الصور إال الصورة املنقوض

 وقت احلاجة.

بل يكون ختصيصا أي أن ففي املثال السابق إذا فرضنا أن الشارع نص عىل أن العلة هي الطعم فال نقض بصورة الرمان 

الرمان، وإذا كانت مستنبطة رض ذلك ألنه ليس للمجتهد أن يدعي أنه أراد يف غري صورة الرمان  إال يفالطعم علة الربا 

 ألن هذا سد لباب اإلبطال فكلام نقضت علة املجتهد بصورة قال أردت يف غري هذه الصورة.

 . أن ال يكون التخلف لفقد رشط أو وجود مانع -٢

 )  لوليه سلطانا ناومن قتل مظلوما فقد جعلتعاىل: (  هلوق يفمثاله: قد ثبت أن علة القصاص هي القتل العمد العدوان 

لعبد فال يعد نقضا ألن رشط القتل العمد العدوان أن  حرهو القصاص قد ختلف عن العلة املذكورة يف قتل وفاحلكم 

 يكون ملكافئ.

لوجود مانع ألن األبوة مانعة من فال يعد نقضا وإبطاال للعلة ذكورة يف قتل األب ابنه عن العلة امل احلكم قد ختلف وكذا

 وجود القصاص.

 :يف املسألة أقوال أخر منهاثانيا: 

وسموه ختصيص العلة ففي املثال املذكور يقال: العلة الطعم إال يف  مطلقا احلنفية إن النقض غري قادحأكثر قول  -١

 الرمان.

 يف املنصوصة واملستنبطة ولو كان التخلف لفقد رشط أو وجود مانع. إن ذلك قادح مطلقاقول األصل  -٢

 عكس ما تقدم. ن ذلك قادح يف املنصوصة دون املستنبطةإقول بعضهم  -٣

 :اخلالف املتقدم خالف معنوي حقيقي وتظهر فائدة اخلالف فيام ييل ثالثا:

، لبطالن دليله بالقدح فيه. وإن مل نقل بأنه قادح فاملستدل ال تخلف قادحإن املستدل ينقطع يف املناظرة إن قلنا إن ال -١

  .ينقطع لبقاء دليله بعدم القدح فيه
 . بني الوصف واحلكم بوجود مفسدة إن قلنا بأن التخلف قادح وإال فال املناسبةانخرام  -٢
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فقد ختلف احلكم وهو جواز  ،يرتخصمثاله: املسافر الذي له طريقان ويسلك البعيد ال لغرض غري القرص فإنه ال 

تبطل مناسبة الوصف للحكم ف ،لعروض مفسدة وهي سلوك البعيد ال لغرض غري القرصالرتخص عن العلة وهو السفر، 

قادح فال تبطل املناسبة بل يكون عدم غري أي ال يصلح مقتضيا لرتتب احلكم عليه إن قلنا إن التخلف قادح، وإن قلنا إنه 

 جواز السفر عىل السفر لوجود مانع وهو املفسدة املذكورة مع بقاء املناسبة.ترتب احلكم وهو 

 ، وال يمتنع ختصيصها إن قلنا إن التخلف غري قادح.يمتنع ختصيص العلة إن قلنا إن التخلف قادح -٣

 :جواب النقض يكون بام ييلرابعا: 

 .منع وجود العلة  -١

 .منع انتفاء احلكم -٢

 .بيان وجود مانع -٣

 .بيان فقد رشط -٤

يف الرب هي الطعم، فيقدح املعرتض بأن الطعم موجود  لنقض بام لو قال املستدل: إن علة الربااختلف  وهوسبق ما  مثاله:

يف الرمان وهو غري ربوي. فجواب املستدل إما أن يثبت أن الطعم غري موجود يف الرمان. أو يثبت أن الرمان ربوي. أي أن 

حلكم غري منتف هذا إذا مل يكن مذهب املستدل عدم ربوية الرمان، ألنه إذا كان مذهبه ذلك مل يتأت العلة غري موجودة أو ا

 الرمان مانع من احلكم، أو بني فقد رشط لتأثري العلة.وجود له إثبات ربوبيته كام هو واضح. وكذا إذا أثبت أن 
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 ( شرح النص )
 

: منها ختلّفُ احلكمِ عن العلةِ املست ، طَ نبَ القوادِحُ هِ االنقطاعُ ، ومن فروعِ ، واخللفُ معنويٌّ ةِ بال مانعٍ أو فقدِ رشطٍ يف األصحِّ

، أو انتفاءِ  : منعُ وجودِ العلةِ هُ مها، وجوابُ ةٍ وغريُ بَةِ بمفسدَ ، أو بيانُ  وانخرامُ املناسَ لِّ احلكمِ إنْ مل يكنْ انتفاؤهُ مذهبَ املستدِ

، أو فقدِ    .الرشطِ  املانِعِ

...................................................................................................................... 

من حيث العلة أو غريها من األركان كالفرع. فاملراد بالدليل ما يقدح يف الدليل  :وهي ،أي هذا مبحثها ) القوادِحُ  (

) بأن وجدت يف  بال مانعٍ أو فقدِ رشطٍ يف األصحِّ  إن كان التخلف ( ) ملستنبطةِ منها ختلّفُ احلكمِ عن العلةِ ا (القياس 

، وبخالف ما إذا إذ ال نقض معها بخالف املنصوصة ،صور بدون احلكم ألهنا لو كانت علة للحكم لثبت حينئذالبعض 

ره ابن احلاجب وغريه من املحققني، منهام. وهذا ما اختا ألن العلة عند التخلف جتامع كال كان التخلف ملانع أو فقد رشط

يقدح مطلقا، ورجحه األصل إذ لو صحت العلية مع  :الشافعي القدح بالتخلف، وقيلاإلمام وعليه حيمل إطالق 

ال يقدح مطلقا. وقال به أكثر احلنفية وسموه  :التخلف للزم احلكم يف صورة التخلف رضورة استلزام العلة ملعلوهلا، وقيل

يقدح إال أن يكون ملانع أو فقد رشط  :يقدح يف العلة املستنبطة دون املنصوصة، وقيل عكسه، وقيل :يلختصيص العلة، وق

إنه  :) خالفا البن احلاجب ومن تبعه يف قوهلم معنويٌّ  يف القدح ( )واخللفُ  غري ذلك ( :وقيل الشافعية وعليه أكثر فقهائنا

أو بالباعث أو  ،فالتخلف قادح ما يستلزم وجوده وجود احلكمإن فرست باملؤثر وهو  :لفظي مبني عىل تفسري العلة

هِ (  باملعرف فال ) للمستدل فيحصل إن قدح التخلف، وإال فال حيصل  االنقطاعُ  ) أي فروع أن اخللف معنوي (ومن فروعِ

ةٍ  أردت العلية يف غري ما حصل فيه التخلف ( :ويسمع قوله بَةِ بمفسدَ  دح التخلف وإال فال) فيحصل إن ق وانخرامُ املناسَ

مها ( مع بقاء املناسبة لوجود املانع حينئذ لكن ينتفي احلكم كتخصيص العلة فيمتنع إن  ) بالرفع أي غري املذكورينِ  وغريُ

هُ  ( قدح التخلف وإال فال  انتفاءِ  ) منع (أو  ) فيام اعرتض به ( منعُ وجودِ العلةِ  ) أي التخلف عىل القول بأنه قادح (وجوابُ

لِّ  ) يف ذلك ( مِ احلك ) مثال  الرشطِ  فقدِ  ) بيان ( أو أو بيانُ املانِعِ  ) وإال فال يتأتى اجلواب (إنْ مل يكنْ انتفاؤهُ مذهبَ املستدِ

جيب القود بالقتل بمثقل كالقتل بمحدد، فإن نقض بقتل األصل فرعه حيث ختلف احلكم فيه عن  :لو قال املستدل ذلك

ة يف ذلك، إذ يعترب فيها عدم أصلية القاتل أو أن التخلف ملانع، وهو أن األصل كان سببا العلة فجوابه منع وجود العل

 .إلجياد فرعه، فال يكون هو سببا إلعدام أصله
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 القياس -السابع والتسعونالدرس 
 

 املناظرة يف النقض -قوادح العلة
 

 فعليه أن يكتفي باملنعرد عليه اد املعرتض أن يمنع وجود العلة وحينئذ فإذا أر قلنا إن للمستدل يف جواب النقضأوال: 

؟ املختار ال ألنه يؤدي إىل االنتقال أي كأن يقول: ال أسلم أن العلة غري موجودة، ولكن هل له االستدالل عىل وجودها 

 ألنه غصب. انتقال املعرتض من مقام االعرتاض إىل مقام االستدالل وهذا غري جائز عند النظار

املستدل إن العلة غري موجودة يف صورة التخلف، كأن يقول يف املثال السابق: الطعم غري موجود يف الرمان، مثاله: إذا قال 

فليس للمعرتض أن يورد دليال عىل وجود الطعم يف الرمان ألنه يؤدي إىل االنتقال، فيكتفي بمنع عدم وجوده فيلزم 

 املستدل إثباته.

نقض منع انتفاء احلكم وحينئذ فإذا أراد املعرتض أن يرد عليه فعليه أن يكتفي قلنا أيضا إن للمستدل يف جواب الثانيا: 

ال ألنه يؤدي  ملختاراحلكم ؟ اانتفاء ثابت، ولكن هل له االستدالل عىل  غري كأن يقول: ال أسلم ذلك كيف واحلكم باملنع

 .إىل االنتقال

الرمان ربوي، بل كأن يقول يف املثال السابق:  ،النقضعن العلة يف صورة  مثاله: إذا قال املستدل إن احلكم غري منتف

 فيكتفي باملنع. ربوي ألنه يؤدي إىل االنتقالغري فليس للمعرتض أن يورد دليال عىل أن الرمان 

موجود يف صورة النقض ثم منع وجودها يف تلك الصورة، فليس  إذا استدل املستدل عىل وجود العلة بدليل ثالثا:

 النتقاله من نقض العلة إىل نقض دليلها واالنتقال ممنوع عندهم. يل العلةللمعرتض أن ينقض دل

 .يدار يف الفم ويمضغ هو أنه قال املستدل إن علة الربا يف الرب هو الطعم، والدليل عىل كون الرب مطعومامثاله: إذا 

 فيقول املعرتض: ما ذكرت من علية الطعم ينتقض بالرمان، فإنه مطعوم وليس ربويا.

 ول املستدل: ال أسلم أن الرمان مطعوم.فيق

فإنه يدار بالفم ويمضغ، وعليه ينتقض دليلك.  رمانالرب موجود يف ال فيقول املعرتض: ما ذكرت من الدليل عىل مطعومية

 فهذه الصورة من االعرتاض ممنوعة.

  ؟ أو ال جيب ذلك ،ر قيدا خيرجهما حيرتز به عن التخلف بأن يذك استداللههل جيب عىل املستدل أن يذكر يف صلب رابعا: 

فقد احرتز بقوله غري  وكل مطعوم غري فاكهة حيرم الربا فيه، -الرب: الرب مطعوم يفعىل حرمة الربا  االستدالل يفكأن يقول 

 فاكهة عن النقض بصورة الرمان السابقة، فهل جيب عليه ذلك منعا لورود االعرتاض من أساسه أو ال جيب ؟

 عىل املستدل املناظر غريه فعل ذلك.املختار أنه جيب 

إال يف املسائل املشهورة أهنا من املستثنيات فال جيب عليه ذكرها  أيضا فيجب عليه ذلك -وهو املجتهد -وأما الناظر لنفسه

 استغناء بشهرهتا.
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وجود لنهي عنه فإن األصل أن هذا م باخلرص والتقدير كأن يبيع الرطب يف النخل بتمر عىل األرضمثاله: بيع العرايا 

 ولكن رخص الشارع فيه حلاجة الناس إليه. التفاضل

فإذا علم هذا فإذا قال مثال: األرز مطعوم فيجب فيه التساوي يف البيع كالرب، فال حاجة إىل أن يقول: والحاجة تدعو إىل 

ل فال تعلق له بإبطال مذهب التفاضل فيه ليخرج العرايا، فإنه وارد عىل كل تقدير سواء عللنا بالطعم أو القوت أو الكي

 وتصحيح آخر.

 :عند النقض جيب مراعاة ما تقرر يف املنطق من قواعد النقض وهيخامسا: 

 : السالبة اجلزئية تنتقض باملوجبة الكلية.بالسالبة اجلزئية، وبالعكساملوجبة الكلية تنتقض  -١

 زئية تنتقض بالسالبة الكلية.: املوجبة اجلالسالبة الكلية تنتقض باملوجبة اجلزئية، وبالعكس -٢

 فنقيض كل مطعوم ربوي هو بعض املطعوم ليس ربويا، ونقيض بعض املطعوم ليس ربويا هو كل مطعوم ربوي.

 ونقيض ال يشء من املطعوم ربوي هو بعض املطعوم ربوي، ونقيض بعض املطعوم ربوي هو ال يشء من املطعوم ربوي.
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 ( شرح النص )
 

ضِ استد ةِ وليسَ للمعرتِ ضِ ثمَّ منعَ  اللٌ عىل وجودِ العلَّ ، ولوْ دلَّ عىل وجودِها بموجودٍ يف حملِّ النقْ عندَ األكثرِ النتقالِهِ

ها إىل نقضِ دليلِها، وليسَ لهُ استداللٌ عىل ختلُّفِ احلكمِ يف  نْ نقضِ عْ النتقالِهِ مِ : ينتقِضُ دليلُكَ ملْ يُسمَ ها فقالَ وجودَ

، وجيبُ االحرتازُ  ا، وعىل الناظِرِ إالمنهُ عىل املناألصحِّ ، وإثباتُ صورةٍ أَو نفيُها ينتقِضُ اظِرِ مطلَقً رَ من املستثنَيَاتِ  فيام اشتَهَ

نيِ وبالعكسِ  ي أَوِ اإلثباتِ العامَّ   .بالنَّفْ

..................................................................................................................... 

ضِ (  ةِ  ) بالتخلف (وليسَ للمعرتِ ، كأن يقول املستدل: وهو صورة النقض ) فيام اعرتض بهاستداللٌ عىل وجودِ العلَّ

عندَ  ( ، فليس للمعرتض أن يورد دليال عىل وجود الطعم يف الرمانأي يمنع وجود العلة الطعم غري موجود يف الرمان

له  :) من االعرتاض إىل االستدالل املؤدي إىل االنتشار، وقيل النتقالِهِ  ( و بعد منع املستدل وجودهان النظار، ول) مِ األكثرِ 

)  بـ ( ) أي العلة فيام علل حكمه هباعىل وجودِها  ( أي أقام املستدل الدليل )ولوْ دلَّ  ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة (

ضِ ثمَّ منعَ  ـدليل ( ها(  ) أي املستدلموجودٍ يف حملِّ النقْ )  فقال ( بعد االعرتاض عليه به يف ذلك املحل أي العلة ) وجودَ

عىل مقتىض منعك  وجود العلة حيث وجد يف حمل النقض دون العلة ) الذي أقمته عىل وجودينتقِضُ دليلُكَ  له املعرتض (

عْ  (وجودها فيه  كونه يدار ىف الفم  مطعوما بدليل هو لربمثال ذلك: أن يثبت املستدل كون ا، ) قول املعرتضملْ يُسمَ

ذكرت من علة الطعم ينتقض بالرمان فإنه مطعوم مع أنه غري ربوي،  ويمضغ مثال فيكون ربويا فيقول له املعرتض ما

ذكرت من الدليل موجود بعينه يف الرمان فحينئذ ينتقض  مطعوما، فيقول املعرتض ما رمانفيقول املستدل ال أسلم كون ال

فإنه عىل مقتىض منع املستدل فإن الرمان غري مطعوم مع أنه يدار يف الفم ويمضغ، فيبطل قوله: أن ما كان يدار يف ، دليلك

ها إىل نقضِ دليلِها ( الفم ويمضغ يكون مطعوما نْ نقضِ استداللٌ  ) أي للمعرتض ( وليسَ لهُ  ) واالنتقال ممتنع ( النتقالِهِ مِ

) ملا مر من االنتقال من االعرتاض إىل  يف األصحِّ  به ولو بعد منع املستدل ختلفه () فيام اعرتض  عىل ختلُّفِ احلكمِ 

) أي من التخلف بأن  وجيبُ االحرتازُ منهُ  ( له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة ستدالل املؤدي إىل االنتشار، وقيل:اال

ستدل إلمامه ويذب عن مذهبه وهو املقلد الذي ي) عىل املناظِرِ  يذكر يف الدليل ما خيرج حمله ليسلم من االعرتاض (

ا ( ويسمى جدليا وخالفيا قً رَ من املستثنَيَاتِ  ( وهو املجتهد ) لنفسه وعىل الناظِرِ  ( أي اشتهر أو ال)  مطلَ )  إال فيام اشتَهَ

مطلقا. واختاره ابن  ال جيب :، وقيل: جيب عليه ذلك مطلقاكالعرايا ألنه لشهرته كاملذكور، فال جيب االحرتاز منه، وقيل

) ذلك اإلثبات أو النفي ينتقِضُ ) أي صورة معينة أو مبهمة ( أَو نفيُها  ( أو مبهمة معينة ) وإثباتُ صورةٍ  احلاجب وغريه (

نيِ  ( ي أَوِ اإلثباتِ العامَّ اإلثبات  أو وهي السالبة الكلية ) أي النفي العاموبالعكسِ  ) يعني السالبة واملوجبة الكليتني ( بالنَّفْ

يناقضه ال  ،أو إنسان ما كاتب ،زيد كاتب :فنحو .ينتقض بإثبات صورة معينة أو مبهمة أو بنفيها وهي املوجبة الكلية العام

األوىل الصورة كل إنسان كاتب، أما  ،زيد ليس بكاتب، أو إنسان ما ليس بكاتب يناقضه :ونحو ،يشء من اإلنسان بكاتب

فلتحقق  والسالبة الكلية، وأما الثانية بشقيها املعني واملبهم املناقضة بني املوجبة اجلزئية فلتحقق املعني واملبهم بشقيها
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ألن التناقض اختالف قضيتني باإلجياب والسلب بحيث يقتىض ذلك لذاته أن  واملوجبة الكلية املناقضة بني السالبة اجلزئية

 تكون إحدامها صادقة واألخر كاذبة.
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 القياس -نالثامن والتسعو الدرس 
 

 عدم العكس -الكسر -قوادح العلة
 

 .إما مع إبدال البعض بغريه أو ال مع إبداله ونقض باقيها : إلغاء بعض العلةهوو الكرسومن نواقض العلة أوال: 

وينقض  -انتفائه فال أثر له يف التعليل عندبأن يوجد احلكم  -فهو يرد عىل العلة املركبة بأن يبني عدم التأثري يف أحد جزأهيا

 .هبغريه وتارة ال يبدل عدم تأثري اجلزء األول تارة يبدله وحينام يبني ببيان ختلف احلكم عنه، اجلزء اآلخر

مثاله مع اإلبدال: أن يقال يف إثبات وجوب أداء الصالة يف حالة اخلوف: هي صالة جيب قضاؤها إذا فاتت فيجب اداؤها 

 األمن. قياسا عىل صالةيف الوقت 

 صالة جيب قضاؤها، فهي مركبة من جزأين: كوهنا صالة، وكوهنا جيب قضاؤها. فالعلة هي:

ال أثر له ألن احلج كذلك واجب  فيقول املعرتض عىل اجلزء األول وهو كوهنا صالة: إن خصوص الصالة يف ذلك ملغى

 داؤها يف الوقت.األداء والقضاء فليبدل خصوص الصالة بام يعمها وغريها فيقال هي: عبادة جيب قضاؤها، فيجب أ

 فينقض املعرتض ذلك بصوم احلائض، فإنه عبادة جيب قضاؤها وال جيب أداؤها اتفاقا.

فيام تقدم من غري إبدال، فيكون الباقي من العلة: جيب قضاؤها، فيتجه  ومثاله مع عدم اإلبدال: إلغاء خصوص الصالة

 ب عليها قضاء الصوم وال جيب عليها أداؤه اتفاقا.االعرتاض بأنه ليس كل ما جيب قضاؤه جيب أداؤه، فإن احلائض جي

 .انتفاء احلكم النتفاء العلة :-أي العكس -العكس وهو ومن نواقض العلة عدمثانيا: 

 فهذا القادح إنام هو عىل مذهب املانعني. ة ولكن عند من منع التعليل بعلتني.يفإذا ختلف العكس كان قادحا يف صحة العل

 ختلف العكس قادحا؛ إذْ جيوز أن يكون ثبوت احلكم لعلة أخر. ز ذلك فليس أما من جوّ 

 .وجود احلكم بدون العلةفعدم العكس معناه: 

ذاهنا عىل أ: صالة الصبح صالة ال تقرص فال يقدم مثاله: أن يقول احلنفي مستدال عىل أن أذان الصبح ال يقدم عىل وقتها

ذان عىل وقت املغرب كوهنا صالة ال تقرص، ثم يقيس الصبح عليها ألوقتها كصالة املغرب ( فيجعل العلة يف منع تقديم ا

 ذان عىل وقتها كام ثبت ذلك للمغرب ).هبذه العلة ليثبت هلا عدم تقديم األ

ذان عىل الوقت موجود يف الظهر والعرص مع جواز القرص وصف غري منعكس؛ ألن عدم تقديم األفيقول املعرتض: هذا ال

 عدم القرص.ذان مع ختلف العلة وهي هو عدم تقديم األفيهام. فقد وجد احلكم و

 .. وعدم الطرد هو النقض بعينه الذي تقدمثبوت احلكم لثبوت العلةوأما الطرد فهو: 

 .فإذا وجدت العلة ومل يوجد احلكم فهذا عدم طرد وهو النقض، وإذا وجد احلكم ومل توجد العلة فهذا عدم عكس

 ة يف النفي واإلثبات فهي العلة املطردة املنعكسة وال نزاع يف التعليل هبا.إن الزم العل واحلاصل أن املعلول
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فهي غري املطردة وعدم اإلطراد هو النقض بعينه، وإن اختلفت املالزمة بينهام يف  وإن اختلفت املالزمة بينهام يف الثبوت

  العكس فهو عدم العكس.

العلم أو الظن به ال االنتفاء يف واقع األمر؛ إذْ ال يلزم من انتفاء الدليل  انتفاء هو يف قولنا انتفاء احلكم واملقصود باالنتفاء

 انتفاء املدلول.

ما ورد يف صحيح مسلم وهو قول بعض الصحابة للنبي  والشاهد عىل صحة االستدالل بانتفاء العلة عىل انتفاء احلكم

أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا فيها أجر ؟ قال:  يكون لهأيأيت أحدنا شهوته و :صىل اهللا عليه وسلم

 .وضعها يف احلالل كان له أجر

وهذا يسمى قياس أي الوزر يف الوطء احلرام انتفاءه يف الوطء احلالل الصادق بحصول األجر فيستنتج من ثبوت احلكم 

 العكس وسيأيت الكالم عليه إن شاء اهللا.

 . أبلغوغري، أبلغ: اعلم أن العكس قسامن: تنبيه

العلة ثبت احلكم وكلام  ت، بأن يوجد الطرد والعكس معا فحينئذ كلام ثبتدائام ما ثبت معه الطردهو:  فالعكس األبلغ

انتفت العلة انتفى احلكم، فيكون االنتفاء يف مجيع الصور. كاإلسكار حلرمة اخلمر فكلام وجد اإلسكار وجد التحريم، 

 فهنا انتفاء احلرمة النتفاء اإلسكار ثابت يف مجيع الصور.وكلام انتفى اإلسكار انتفت احلرمة، 

فينتفي ، بأن كان يثبت احلكم بدون ثبوت العلة يف بعض الصور، ما مل يثبت معه الطرد دائاموالعكس غري األبلغ هو: 

تنتفي العلة ويثبت احلكم بل  ىة انتفلاحلكم النتفاء العلة يف بعض الصور أيضا فاالنتفاء ليس دائام فليس كلام انتفت الع

 احلكم يف بعض الصور فلهذا كان هذا غري أبلغ.

 



٣٦١ 
 

 ) شرح النص( 
 

ها : صالةٌ جيبُ قضاؤُ ، وهوَ إلغاءُ بعضِ العلَّةِ معَ إبدالِهِ أَو ال ونقضِ باقِيها، كام يقالُ يف اخلوفِ  ومنها الكرسُ يف األصحِّ

 ، ها كاألمنِ َضُ فيجبُ أداؤُ رتَ  ينقضُ  ها ثمَّ قضاؤُ  فال يبقى إال جيبُ  لُ دَّ بَ أو ال يُ  احلائضِ  بصومِ  ضُ قَ نْ دةِ ثمَّ يُ لْ بالعبادَّ فليُبَ  فيُعْ

.  بام مرَّ

 فإنْ  ،ةِ العلَّ  النتفاءِ  -بهِ  أو الظنِّ  العلمِ  بمعنى انتفاءِ  -احلكمِ  انتفاءُ  :والعكسُ  ،العللِ  دِ تعدُّ  مانعِ  العكسِ عندَ  ومنها: عدمُ 

ها يف إذا وضعَ  فكذلكَ  ؟وزرٌ  عليهِ  أكانَ  مٍ ها يف حرام لو وضعَ أرأيتُ  مَ وسلَّ  عليهِ  صىل اهللاُ هُ قولُ  هُ دُ وشاهِ  ،فأبلغُ  هُ لُ مقابِ  ثبتَ 

 .فيها أجرٌ  ولهُ  هُ نا شهوتَ أيأيت أحدُ  يف جوابِ  أجرٌ  لهُ  كانَ  احلاللِ 

....................................................................................................................... 

) أي الكرس وهوَ  ليس بقادح ( :) ملا يعلم من تعريفه اآليت، وقيليف األصحِّ  قادح ( فإنه الكرس من القوادحأي  )ومنها ( 

ةِ  (وهو العلة  ويسمى بنقض املعنى أي املعلل به ) أي بدالِهِ معَ إ بوجود احلكم عند انتفائه إما ( املركبة )إلغاءُ بعضِ العلَّ

 ) هي ( اخلوفِ  صالة (وجوب أداء ) إثبات  كام يقالُ يف ( ) أي العلة ونقضِ باقِيها ) مع إبداله ( أَو ال البعض بغريه (

ها ها كاألمنِ  ) لو مل تفعل ( صالةٌ جيبُ قضاؤُ فإن الصالة فيه كام جيب قضاؤها لو مل تفعل جيب أداؤها  ) فيجبُ أداؤُ

َضُ ( رتَ احلج جيب أداؤه  :بأن يقال أي ال أثر له يف العلية ملغى الذي هو جزء العلة بأن خصوص الصالة القولهذا  )فيُعْ

لْ  لقضائه (  جيب قضاؤها عبادة :) ليندفع االعرتاض، وكأنه قيل بالعبادةِ  ( أي ليبدله املستدل ) خصوص الصالةفليُبَدَّ

ضُ ( نْقَ بَ  بادة جيب قضاؤها وال جيب أداؤها بل حيرم () فإنه عبصومِ احلائضِ  ) هذا القول (ثمَّ يُ لُ أو ال يُ ) خصوص دَّ

ها ) قوله ( إال ) للمستدل علة (فال يبقى  الصالة (  :) بأن يقال ثمَّ ينقضُ بام مرَّ  ) فيجب أداؤها كاألمن ( فال جيبُ قضاؤُ

علم أن الكرس ال يكون وبام تقرر  بدليل صوم احلائض فإنه جيب عليها قضاؤه دون أدائه. ليس كل ما جيب قضاؤه يؤد

عدمُ  ) أي من القوادح (ومنها  (إال يف العلة املركبة، وأن مفاده ختلف احلكم عن العلة فهو قسم من أقسام القادح السابق 

دِ العللِ  ) بأن يوجد احلكم بدون العلة وإنام يقدح (العكسِ  زه جلواز أن يكون وجود احلعندَ مانعِ تعدُّ كم ) بخالف جموّ

) انتفاءُ احلكمِ  لعلة أخر : ةِ  ) ال بمعنى انتفائه نفسه، بل ( والعكسُ ) وإنام عنى بمعنى انتفاءِ العلمِ أو الظنِّ بهِ النتفاءِ العلَّ

ذلك ألنه ال يلزم من عدم الدليل الذي من مجلته العلة عدم املدلول للقطع بأن اهللا تعاىل لو مل خيلق العامل الدال عىل وجوده 

هُ  فإنْ  ينتف وجوده، وإنام ينتفي العلم به (مل   -) أي مقابل العكس وهو الطرد أي ثبوت احلكم لثبوت العلة أبداثبتَ مقابِلُ

) يف العكسية مما مل يثبت مقابله بأن يثبت احلكم مع فأبلغُ  ( -قوله أبدا هذا القيد متعلق بثبتَ مقابله ال بثبوت احلكم تأمل

ل عكس جلميع الصور ويف الثاين لبعضهاانتفاء العلة يف بعض الص هُ  ( ور، ألنه يف األوّ دُ ) أي العكس يف صحة  وشاهِ

هُ صىل اهللاُ عليهِ وسلَّمَ  االستدالل بانتفاء العلة فيه عىل انتفاء احلكم ( أرأيتُم لو  ) لبعض أصحابه يف خرب مسلم (قولُ

ها  ها يف احلاللِ كانَ لهُ أجرٌ يف  ( :قالوا نعم، فقال) فكأهنم  يف حرامٍ أكانَ عليهِ وزرٌ  ) أي الشهوة (وضعَ فكذلكَ إذا وضعَ

هُ ولهُ فيها أجرٌ  ) قوهلم (جوابِ  نا شهوتَ ) استنتج من ثبوت احلكم أي الوزر يف الوطء احلرام انتفاءه يف الوطء  أيأيت أحدُ
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حكميهام يف العلة، وهو كون احلالل الصادق بحصول األجر حيث عدل بوضع الشهوة عن احلرام إىل احلالل لتعاكس 

 إن شاء اهللا. س العكس اآليت يف الكتاب اخلامسهذا مباحا وذاك حراما، وهذا االستنتاج يسمى قيا
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 القياس -التاسع والتسعونالدرس 
 

 عدم التأثري -قوادح العلة
 

  .صف الذاتية للحكمنفي مناسبة الووهو:  ومن قوادح العلة عدم التأثريأوال: 

 :امه طانعلة بكوهنا عديمة التأثري أي ال مناسبة بينها وبني احلكم له رشوالقدح بال

ما ثبت فيه علية الوصف املشرتك بني األصل أي قياس علة وهو:  أن يكون القياس املقدوح به هو قياس معنى -١

 غريه كقياس الشبه. دون، والفرع

نت علته منصوصة أو مستنبطة ولكنه أمجع عليها فال ، فإن كاأن يكون قياس املعنى علته مستنبطة غري جممع عليها -٢

 لنا. وإن مل تكن ظاهرة يف الواقع يتأتى القدح فيهام بعدم التأثري ألنه ال بد فيهام من مناسبة للحكم

 :عدم التأثري أربعة أقسامثانيا: 

 .يف الوصف بكونه طرديا أو شبها عدم التأثري -١

 ذاهنا عىل وقتها كاملغرب.أالة الصبح ال تقرص فال يقدم مثال كون الوصف طرديا: قول احلنفية: ص

 ذان وال شبه فيكون طرديا فال يعلل به.سبة بني عدم القرص وعدم تقديم األفيقول املعرتض: ال منا

 ومثال كون الوصف شبها: قول املستدل بقياس املعنى يف الوضوء: طهارة تفتقر إىل نية كالتيمم.

 ، واملناسبة الذاتية هي: كون الوضوء عبادة فيفتقر إىل نية.لوضوء إىل النية شبهفالطهارة بالنسبة الفتقار ا

فمن ادعى أن قياسه قياس  ،ولكن القدح بقياس العلةياس الشبة وق التعليل بالشبهوليس القصد هبذا املثال إبطال صحة 

 مناسبا بالذات.معنى مشتمال عىل الوصف املناسب فإنه يتوجه عليه االعرتاض بأن وصفه شبه وليس 

 عىل علية الوصف. ليلطلب الدوحاصل هذا القسم 

 .حلكمه أخر عدم التأثري يف األصل، بأن يبدي املعرتض علة -٢

 مثاله: أن يقال يف عدم صحة بيع الغائب: هو بيع غري مرئي فال يصح كبيع الطري يف اهلواء.

 طري يف اهلواء، فإن العجز عن تسليمه كاف يف عدم الصحة.فيقول املعرتض: ال أثر لكونه غري مرئي يف األصل وهو بيع ال

 ، بناء عىل القول املرجوح من منع تعدد العلل.وحاصل ذلك معارضته يف األصل بإبداء علة أخر غري ما أبداها املستدل

حَ لصحة التعليل بكلتا العلتني: علة املستدل، وعلة  لما عىل القول الراجح بجواز تعدد العلأو  املعرتض.فال قدْ

 :وهو عىل ثالثة أرضب عدم التأثري يف احلكم -٣

 .الوصف املذكور مع العلة ال فائدة يف ذكرهأن يكون  -أ

مثاله: قول احلنفية يف عدم تضمني املرتدين الذين أتلفوا شيئا من أموالنا يف دار احلرب: هم مرشكون أتلفوا ماال يف دار 

 يب إذا أتلف ماال لنا.احلرب فال ضامن عليهم، كام ال يضمن احلر
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فقيد يف دار احلرب ال يؤثر فهو طردي فال فائدة من ذكره؛ ألن الشافعية الذين أوجبوا الضامن يف ذلك أوجبوه سواء كان 

اإلتالف يف دار احلرب أم يف دار اإلسالم. وكذلك احلنفية الذين نفوا الضامن فيه، فإهنم نفوه وإن كان اإلتالف يف دار 

  اإلسالم.

 جع االعرتاض يف ذلك إىل القسم األول؛ ألن املعرتض يطالب املستدل ببيان تأثري كون اإلتالف يف دار احلرب.وير

 .أن يكون الوصف املذكور مع العلة رضوريا -ب

ن يعتد بالعدد يف أحجار االستنجاء: تقدمها معصية فيجب االلتزام فيها تعبادة متعلقة باألحجار مل هي  مثاله: أن يقول مَ

 قياسا عىل أحجار رمي اجلامر. لعددبا

فقوله: مل تتقدمها معصية وصف مذكور مع العلة التي هي كوهنا عبادة متعلقة بأحجار، وهذا الوصف املضموم للعلة ال 

أثر له يف احلكم إال أنه ذكر لفائدة رضورية، وهي أنه لو مل يذكره النتقضت العلة بأحجار الرجم ألهنا متعلقة هبا عبادة هي 

 لرجم ومل يعترب فيها العدد فاضطر إىل إخراج هذا بقيد مل تتقدمها معصية.ا

 .فلم يقبل يف معرض التعليل فهو طردي ووجه القدح هبذا: أن عدم تقدم املعصية ال أثر له يف اعتبار العدد يف األحجار

 .أن يكون الوصف املذكور مع العلة له فائدة لكنها غري رضورية -ج

 اجلمعة صالة مفروضة فلم تفتقر يف إقامتها إىل إذن اإلمام األعظم قياسا عىل الظهر. مثاله: ما لو قيل:

تقرب األصل من الفرع أي  فقوله: مفروضة وصف مضموم للعلة التي هي كوهنا صالة، وله فائدة هي أن ذكر الفرض

حشو فلو حذفت مل ينتقض تقرب املشاهبة بني صالة اجلمعة وصالة الظهر إذْ الفرض بالفرض أشبه، ومع هذا فهو 

 التعليل بيشء كام انتقض بالرضورية.

 .عدم التأثري يف الفرع -٤

فال يصح، كام ال يصح لو  ءزوجت نفسها بغري كفمثاله: أن يقال يف االستدالل عىل عدم صحة تزويج املرأة نفسها: 

 .ءزوجها وليها بغري كف

 ثبات عدم صحة تزويج املرأة نفسها، سواء كان بكفء أم بغريه.. إذْ املطلوب إفالتقييد بقوله: غري كفء ال تأثري له

وهذا القيد كالقيد املذكور يف القسم الثاين من كون البيع غري مرئي. إال أن عدم التأثري هنا يف الفرع وهناك أي يف مسألة 

 البيع يف األصل.

يف كيل يندرج فيه جزئيات فيفرض  بأن يكون النزاع، ختصيص بعض الصور بالنزاعوهنا مسألة تسمى بالفرض وهو: 

النزاع يف جزئي خاص من تلك اجلزئيات كام فعل يف هذا املثال فإن النزاع يف منع تزويج املرأة نفسها مطلقا فخصه املستدل 

 بغري كفؤ، فهل جيوز فعل هذا يف مقام املناظرة ؟

يف بعض الصور حيث ال يساعد الدليل  ، وقيل: جيوز ألنه يستفاد منه غرض صحيح وهو دفع االعرتاضقيل: ال جيوز

القدح فيه مبني عىل قول  -وهو مبني عىل مسألة الفرض -عىل دفعه يف كل الصور وهو األصح. وحينئذ فالقسم الرابع

 مرجوح من عدم جواز ختصيص بعض الصور بالنزاع وعىل األصح ال ضري يف ذلك. فتنبّه.
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 ) شرح النص( 
 

 هِ بكونِ  يف الوصفِ  :أربعةٌ  وهوَ  .فيها خمتلفٌ  مستنبطةٌ  هُ تُ لَّ عِ  معنىً  بقياسِ  فيختصُّ  الوصفِ  بةِ مناسَ  أي نفيُ  التأثريِ  ومنها عدمُ 

 إذْ  مرئيٍّ  غريَ  هِ لكونِ  ال أثرَ  :فيقولُ  ،يف اهلواءِ  ريِ كالطّ  حُّ فال يصِ  مرئيٍّ  غريُ  مبيعٌ  :مثلُ  عىل مرجوحٍ  ويف األصلِ  ،اهً بَ ا أو شَ طرديًّ 

م هِ لذكرِ  ما ال فائدةَ  :أرضبٌ  وهوَ  يف احلكمِ و ،كافٍ  التسليمِ  عنِ  العجزُ   احلربِ  بدارِ  الً أتلفوا ما مرشكونَ  :يف املرتدينَ  كقوهلِِ

 كقولِ  رضوريةٌ  فائدةٌ  عىل األصحِّ  لهُ  وما ،لِ لألوَّ  عُ فريجِ  هِ لذكرِ  فال فائدةَ  طرديٌّ  عندهمْ  احلربِ  فدارُ  ،كاحلريبِّ  فال ضامنَ 

 ِ  مها معصيةٌ مل يتقدْ  هُ فقولُ  ،امرِ جلِ كا فيها العددُ  فاعتربَ  مل يتقدمها معصيةٌ  باألحجارِ  متعلقةٌ  عبادةٌ  ستجامرِ يف اال العددِ  معتربِ

إىل  فتقرْ تفلم  مفروضةٌ  صالةٌ  اجلمعةُ  :مثلُ  رضوريةٍ  أو غريُ  ،بالرجمِ  بهِ  لَ ما علَّ  لئال ينتقضَ  هِ لذكرِ  رٌّ طَ مضْ  هُ لكنَّ  التأثريِ  عديمُ 

 بينهام إذْ  هِ الشب بتقويةِ  األصلِ  نَ مِ  الفرعِ  لتقريبِ  رَ كِ ذُ  هُ لكنَّ  ينتقضْ  ملْ  فَ ذِ لو حُ  إذْ  حشوٌ  مفروضةٌ  فإنَّ  ،كالظهرِ  اإلمامِ  إذنِ 

 يدِ يقللتَّ  فيهِ  ال أثرَ  الثاين إذْ ك وهوَ  ،تْ جَ وِّ كام لو زُ  حُّ فال يصِ  كفءٍ  ا غريَ نفسهَ  زوجتْ  مثلُ  ويف الفرعِ  ،أشبهُ  بالفرضِ  الفرضُ 

 .هُ جوازُ  واألصحُّ  باحلجاجِ  النزاعِ  صورِ  بعضِ  ختصيصُ  :وهوَ  يف الفرضِ  إىل املناقشةِ  عُ ويرجِ  ،الكفءِ  بغريِ 

...................................................................................................................... 

بةِ الوصفِ عدمُ التأثريِ  ( ) أي من القوادحومنها (  بقياسِ معنىً  ) القدح به ( فيختصُّ  الذاتية للحكم ( )  أي نفيُ مناسَ

تُهُ مستنبطةٌ خمتلفٌ فيها  لَّ  ) الشتامله عىل املناسب بخالف غريه كالشبه، وقياس املعنى الذي علته منصوصة أو مستنبطةعِ

ل عدم التأثري () القسم األ أربعةٌ  ) أقسام ( وهوَ  جممع عليها فال يأيت فيه ذلك ( ا وّ بَهً ا أو شَ  ) يف الوصفِ بكونِهِ طرديًّ

صالة ال تقرص فال يقدم أذاهنا كاملغرب فعدم  :كقول احلنفية يف الصبح الذاتية أي عدم مناسبته واملعنى عدم تأثريه أصال

 موجود فيام يقرصديم الذي هو احلكم القرص بالنسبة لعدم تقديم األذان طردي ال مناسبة فيه وال شبه، وعدم التق

فالطهارة بالنسبة الفتقار الوضوء إىل  ،طهارة تفتقر إىل النية كالتيمم :، وكقول املستدل بقياس املعنى يف الوضوءكالظهر

املناسبة فيه بالذات، إذ املناسبة الذاتية له كون الوضوء عبادة. وحاصل هذا القسم طلب مناسبة علية الوصف ما النية شبه 

) أن يقال يف بيع  مثلُ  ) وهو منع تعدد العلل ( عىل مرجوحٍ  ) بإبداء علة حلكمه ( يف األصلِ  ( دم التأثري) الثاين ع و (

حُّ كالطّ  الغائب ( ، فيقولُ مبيعٌ غريُ مرئيٍّ فال يصِ إذْ العجزُ عنِ  ) يف األصل ( ال أثرَ لكونِهِ غريَ مرئيٍّ  ) املعرتض (ريِ يف اهلواءِ

. وحاصله معارضته يف األصل بإبداء غري ما للطري موجود مع الرؤية التسليم ) يف عدم الصحة وعدم كافٍ  ) فيه ( التسليمِ 

د العلل ( همرجوح ليوافق ما اعتمداألصل عىل  ادوز ،علل به  وهوَ  يف احلكمِ  ) الثالث عدم التأثري ( و من جواز تعدّ

مال فا ( ) أي وصف اشتملت عليه العلة ما ) ثالثة أحدها ( أرضبٌ  هِ كقوهلِِ )  يف املرتدينَ  ) أي اخلصوم احلنفية ( ئدةَ لذكرِ

)  مرشكونَ أتلفوا ماالً بدارِ احلربِ فال ضامنَ  املتلفني مالنا بدار احلرب حيث استدلوا عىل نفي الضامن عنهم يف ذلك (

هِ  () أي اخلصوم كام هو عندنا وصف  فدارُ احلربِ عندهمْ  ) املتلف مالنا ( كاحلريبِّ  ( عليهم ) ألن  طرديٌّ فال فائدةَ لذكرِ

ومن أثبته كالشافعية أثبته وإن  ،الضامن يف إتالف املرتد مال املسلم كاحلنفية نفاه وإن مل يكن اإلتالف بدار احلرب ىمن نف

عُ (  مل يكن اإلتالف بدار احلرب لِ  ( هذا القسماالعرتاض يف )  فريجِ تدل ) من األقسام ألن املعرتض يطالب املس لألوَّ
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عىل  ) أي لذكره ( له ) أي وصف اشتملت عليه العلة ( ما ) الرضب الثاين ( و بتأثري كون اإلتالف بدار احلرب ال بغريها (

َ فاعتُ  مها معصيةٌ مل يتقدْ  باألحجارِ  قةٌ متعلِّ  عبادةٌ  ) باألحجار ( يف االستجامرِ  العددِ  معتربِ  كقولِ  رضوريةٌ  فائدةٌ  األصحِّ   ربِ

امرِ اك فيها العددُ  ) أي معترب العدد  هُ لكنَّ  ) يف حكم األصل والفرع ( التأثريِ  عديمُ  ها معصيةٌ مل يتقدمُ  هُ فقولُ  ) أي كرميها ( جلِ

) للمحصن فإنه عبادة متعلقة باألحجار ومل يعترب فيها  بالرجمِ  ) لو مل يذكر فيه ( بهِ  لَ ما علَّ  ضَ لئال ينتقِ  هِ لذكرِ  رٌّ طَ ضْ مُ  (

 ) أن يقال ( مثلُ  له عىل األصح فائدة غري رضورية ( ) أي أو ماأو غريُ رضوريةٍ  ( ذكره بقوله: الثوالرضب الث ،العدد

، فإنَّ  ) األعظم ( إىل إذنِ اإلمامِ  ) يف إقامتها ( فلم تفتقرْ  مفروضةٌ اجلمعةُ صالةٌ  حشوٌ إذْ لو  مفروضةٌ  ) قوهلم ( كالظهرِ

فَ  ذِ كِرَ لتقريبِ الفرعِ  قي منه بيشء إذ النفل كالفرض يف ذلك () أي البا ملْ ينتقضْ  ) مما علل به ( حُ  ) وهو اجلمعة ( لكنَّهُ ذُ

نَ األصلِ  عدم التأثري ال يكون قادحا  :) به من غريه، وقيلبتقويةِ الشبهِ بينهام إذْ الفرضُ بالفرضِ أشبهُ  ) وهو الظهر ( مِ

يف  ) القسم الرابع عدم التأثري ( و دحا يف ثانيهام دون أوهلام (يكون قا :، وقيلرضورية وغري رضورية فيام له فائدة بقسميها

زوجتْ  ( ) أن يقال يف تزويج املرأة نفسها مثلُ  واألصح جوازه ( :يف الفرض قليل بعد ه) عىل مرجوح يعلم من قول الفرعِ 

حُّ  ا غريَ كفءٍ فال يصِ تْ  ) التزويج ( نفسهَ جَ وِّ جه كام لو زُ  الرابع (القسم ) أي وهوَ  ا وليها له () بالبناء للمفعول أي زوّ

فريجعان إىل املعارضة يف  وهي يف هذا املثال تزويج املرأة نفسها ال تزوجيها من غري كفء أخر ) يف أنه إبداء علة كالثاين

ها ، واملعرتض جعل العلة هو تزوجيءاألصل فاملستدل قد جعل يف مثال القسم الرابع العلة هو تزوجيها نفسها بغري كف

) فإنه وإن ناسب البطالن لكنه غري مطرد يف  إذْ ال أثرَ فيهِ للتَّقييدِ بغريِ الكفءِ  ( أم بغريه ءنفسها مطلقا سواء كان بكف

وهو أن تزوجيها نفسها ال يصح مطلقا كام ال أثر للتقييد يف مثال الثاين بكونه غري مرئي، وإن كان نفي  ىمجيع صور املدع

(  ) أي الفرض وهوَ  يف الفرضِ  إىل املناقشةِ  ) هذا القسم ( عُ ويرجِ  الفرع وثم بالنسبة إىل األصل (األثر هنا بالنسبة إىل 

) كام فعل يف املثال، إذ املدعى فيه منع تزوجيها نفسها مطلقا واالحتجاج عىل منعه  جاجِ باحلِ  زاعِ النِّ  صورِ  بعضِ  ختصيصُ 

يساعده الدليل يف كل الصور أو ال يقدر عىل دفع االعرتاض يف  ) أي الفرض فقد ال هُ جوازُ  واألصحُّ  من غري كفء (

 .ال جيوز ألن جوازه ال يدفع اعرتاض اخلصم :بعضها فيستفيد بالفرض غرضا صحيحا، وقيل
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 القياس -الدرس المائة
 

 القلب -قوادح العلة
 

 . دليل عليه هو دعو املعرتض أَنَّ ما استدلَّ به املستدلُّ  وهو:ومن قوادح العلة القلب أوال: 

 أن يقول الشافعي يف بطالن بيع الفضويل: عقد يف حقّ الغري بال والية عليه فال يصحّ كام لو اشرت شيئا لغريه.مثاله: 

 فيقول املعرتض احلنفي: هو عقد فيصح كرشاء الفضويل ولكنه ينعقد للفضويل وتلغو تسميته لغريه.

بالقياس عىل رشائه، فقال املعرتض إن االستدالل برشاء الفضويل دليل عىل فهنا استدل املستدل عىل بطالن بيع الفضويل 

 صحة بيعه أي قد ادعى احلنفي أن ما استدل به الشافعي دليل عليه ألنه يثبت نقيض مدعاه.

 :حقيقة القلب عىل أقوالقد اختلف العلامء يف ثانيا: 

 ه عىل الضد والدليل الصحيح ال ينتج اليشء وضده.لصحة االستدالل ب إفساد ملا استدلّ به املستدلفقيل هو:  -١

 .تسليم بصحة دليل املستدل ولكنه شاهد عليه ال لهوقيل هو:  -٢

فليس هناك قطع بصحة دليله ولكنه حمتمل، وحينئذ  تسليم بصحة دليل املستدل عىل تقدير صحته يف الواقعوقيل هو:  -٣

، املعرتض أن ما استدل به املستدل إن صح فهو دليل عليه دعوال هو: فال بد من زيادة قيد إن صحّ يف تعريف القلب فيق

 فهو ال يقطع بصحته ولكنه يقول عىل تقدير صحته يف الواقع فهو دليل عليك. وهذا هو األصح.

 :عىل القول الثالث األصح فالقلب مقبول عىل أحد وجهنيثالثا: 

دليلك ولكنه ينتج ضد ما تريد، أي أن املستدل جاء بدليل  أي أن املعرتض يقول: أسلم صحة إما عىل أنه معارضة -١

فعارضه بنفس دليله فأنتج ضد ما ادعاه فحينئذ يتوقف يف العمل وحيتاج إىل مرجح من اخلارج فال هو للمستدل وال هو 

 للمعرتض.

يصلح دليال ال عىل  فهو ال ألنه يتعلق به كل من الضدين أي أن املعرتض يقول: إن دليلك فاسد إما عىل أنه قادح -٢

 املستدل وال له ألنه فاسد من أصله.

 ه عىل وجه القدح به.ردفتلخص أن للمعرتض أن يورد القلب عىل وجه املعارضة فيكون موقفا للعمل بالدليل، وإما أن يو

 : القلب قسامنرابعا: 

أكان مذهب املستدل مرصحا به  يف املسألة مع إبطال مذهب املستدل فيها سواءما يقصد به تصحيح مذهب املعرتض  -١

 .يف االستدالل أم ال

 : ما تقدم من بيع الفضويل.ولمثال األ

: أن يقول احلنفي املستدل الذي يشرتط الصوم لالعتكاف: لبث فال يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة ثاينومثال ال

 الذي ال يكون قربة إال مع اإلحرام.
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ملذهب املستدل الذي مل يرصح به،  ط فيه الصوم كالوقوف بعرفة. ففي هذا إبطالفيقول املعرتض الشافعي: لبث فال يشرت

  وهو اشرتاط الصوم لصحة االعتكاف.

ما يقصد به إبطال مذهب املستدل من غري تعرض لتصحيحه مذهب نفسه، سواء كان إبطاله ملذهب املستدل مدلوال  -٢

 .عليه باملطابقة أو بداللة االلتزام

رصح به بداللة املطابقة: قول احلنفي يف مسح الرأس يف الوضوء: هو عضو وضوء فال يكفي فيه أقل ما مثال اإلبطال امل

 قياسا عىل الوجه، فإنه ال يكفي يف غسله أقل ما يطلق عليه اسم الغسل. يطلق عليه اسم املسح،

ر بالربع قياسا عىل الوجه يف ذلك.  فيقول الشافعي: عضو وضوء فال يتقدَّ

يقتيض نقيض مذهبك من جواز االقتصار عىل الربع يف  قول للحنفي: كونه عضو وضوء الذي هو علة قياسكفالشافعي ي

 مسح الرأٍس. وليس يف قلب الشافعي هذا ما يدل عىل إثبات مذهبه الذي هو االكتفاء بأقل ما يطلق عليه اسم املسح.

نفي يف بيع الغائب: هو عقد معاوضة فيجوز مع اجلهل ومثال ما كان إبطال مذهب املستدل فيه بداللة االلتزام: قول احل

ض قياسا  عىل النكاح فإنه جيوز مع اجلهل بالزوجة أي عدم رؤيتها. باملعوَّ

 فال يثبت به خيار الرؤية قياسا عىل النكاح. ض الشافعي: هو عقد معاوضةفيقول املعرت

رشعا عنده لصحة بيع الغائب، وإذا انتفى الالزم الذي فقد أبطل الشافعي مذهبه بااللتزام؛ ألن ثبوت خيار الرؤية الزم 

 هو خيار الرؤية انتفى امللزوم الذي هو صحة بيع الغائب.

أن يثبت لألصل املقيس عليه خامسا: ومن القلب الذي إلبطال مذهب املستدل بااللتزام ما يسمى بقلب املساواة وهو: 

تلف فيه فإذا أراد املستدل إثبات املختلف فيه بالقياس عىل منتف عن الفرع باالتفاق واآلخر خمحكامن واحد منهام 

 . فيلزم منه انتفاء مذهب املستدل.األصل، قال املعرتض جتب التسوية بني احلكمني يف الفرع كاستوائهام يف األصل

فإهنا ال جتب فيها  اسةمثاله: أن يقول احلنفي يف عدم وجوب النية يف الوضوء: طهارة باملائع فال جتب فيها النية كإزالة النج

 النية اتفاقا.

فيقول املعرتض الشافعي: طهارة يستوي فيها اجلامد واملائع كإزالة النجاسة يستوي فيها اجلامد كالرتاب واملائع كاملاء، 

 فإذا وجبت النية يف التيمم وجبت يف الوضوء.

: عدم اشرتاط النية يف اخلبث اجلامد، وعدم اشرتاطها فهنا األصل املقيس عليه هو إزالة النجاسة واحلكامن الذان ثبتا له مها

، وأحد احلكمني الثابت له باالتفاق هو اشرتاط النية يف طهارة احلدث والفرع املقيس عىل ذلك األصل هو يف اخلبث املائع،

ضوء والغسل، وهو التيمم، واحلكم اآلخر املختلف فيه هو اشرتاط النية يف مائع طهارة احلدث كالو جامد طهارة احلدث

فإذا جاء احلنفي وقاس مائعه عىل إزالة النجاسة يف عدم وجوب النية، قيل له: جتب التسوية بني احلكمني يف الفرع كام 

 وجبت التسوية بني احلكمني يف األصل.
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 ) شرح النص( 
 

نها القلبُ وهوَ يف األصحِّ  ، فيُ ا : دعو أَنَّ ماومِ تِهِ فهوَ مقبولٌ يف ستدلَّ بهِ وصحَّ عليهِ يف املسألةِ حَّ هُ تسليمُ صِ كِنُ معَ مْ

ةٌ  ضَ ه، وهوَ  األصحِّ معارَ كام  املستدلِّ  مذهبِ  وإبطالِ  ضِ املعرتِ  مذهبِ  لتصحيحِ  : األولُ قسامنِ  عندَ التسليمِ قادِحٌ عندَ عدمِ

 ،ةَ عرفَ  كوقوفِ  قربةً  هِ بنفسِ   يكونُ فال لبثٌ  :ومثلُ  ،كالرشاءِ  فيصحُّ  عقدٌ  :فيقالُ  ،كالرشاءِ  فال يصحُّ  بال واليةٍ  عقدٌ  :يقالُ 

 ما ينطلقُ  لُّ فال يكفي أق وضوءٍ  عضوُ  :برصاحةٍ  املستدلِّ  مذهبِ  الثاين إلبطالِ  ،ةَ كعرفَ  الصومُ  فيهِ  فال يشرتطُ  لبثٌ  :فيقالُ 

 ،كالنكاحِ  ضِ باملعوَّ  هلِ اجل معَ  فيصحُّ  معاوضةٍ  عقدُ  :أو بالتزامٍ  ،كالوجهِ  بالربعِ  رُ فال يقدَّ  :فيقالُ  ،كالوجهِ  سمُ عليه اال

 كالنجاسةِ  فيه النيةُ  فال جيبُ  بامئعٍ  طهرٌ  :مثلُ  يف األصحِّ  فيقبلُ  املساواةِ  قلبُ  ومنهُ  ،كالنكاحِ  الرؤيةِ  خيارُ  فال يثبتُ  :فيقالُ 

  .كالنجاسةِ  هُ عُ ومائِ  هُ دُ يستوي جامِ  :فيقالُ 

.......................................................................................................................

... 

نها (  ما استدل به )وصحَّ  ) املستدل ( أَنَّ ما استدلَّ بهِ  ) املعرتض ( دعو وهوَ يف األصحِّ  القلبُ  ( أي من القوادح ) ومِ

) ـبسبب التقييد  فـ تنازع فيها ال يف مسألة أخر () امل يف املسألةِ  ) أي عىل املستدل وإن دل له باعتبار آخر ( عليهِ  دليل (

هُ  بصحة ما استدل به ( كِنُ معَ مْ تِهِ  ) أي مع القلب (يُ حَّ أي صحة ما استدل به كام يمكن عدم تسليم صحته،  )تسليمُ صِ

وإن كان طلقا هو إفساد له م :وقيل ،أم ال يف الواقع القلب تسليم صحته مطلقا سواء أكان ما استدل به صحيحا :وقيل

ةٌ  ) وهو إما (مقبولٌ يف األصحِّ  ) أي القلب ( فهوَ  ( ، وعىل األصح من إمكان التسليم مع القلبصحيحا يف الواقع ضَ معارَ

 ( وإما اعرتاضٌ  من خارج، ) لصحة دليل املستدل، فال يكون القلب حينئذ قادحا، بل جياب عنه بالرتجيح عندَ التسليمِ 

ه الدليل  املعرتض الب وله حيث سلم فيهقهو شاهد زور يشهد عىل ال :ي عدم تسليم الصحة، وقيل) أ قادِحٌ عندَ عدمِ

لتصحيحِ  ) القلب ( األولُ  القسم ( )وهوَ قسامنِ  ( حينئذ القدح بالقلب واستدل به عىل خالف دعو املستدل فال يقبل

ضِ  واء أكان مذهب املستدل مرصحا به يف االستدالل أم ال، ) فيها س املستدلِّ  مذهبِ  وإبطالِ  ) يف املسألة (مذهبِ املعرتِ

) أي كرشاء  اءِ كالرشِّ  فال يصحُّ  ) عليه ( بال واليةٍ  عقدٌ  ) من جانب املستدل كالشافعي يف بيع الفضويل ( كام يقالُ  فاألول (

) أي كرشاء الفضويل فيصح له  اءِ كالرشِّ  فيصحُّ  عقدٌ  ) من جانب املعرتض كاحلنفي ( فيقالُ  الفضويل فال يصح ملن سامه (

هِ قربةً  ) أن يقول احلنفي املشرتط للصوم يف االعتكاف ( مثلُ  ) الثاين ( و ويلغو تسميته لغريه ( لبثٌ فال يكونُ بنفسِ

ةَ  ) فإنه قربة بضميمة اإلحرام فكذا االعتكاف يكون قربة بضميمة عبادة إليه وهي الصوم ألنه املتنازع فيه كوقوفِ عرفَ

ةَ  ) من جانب املعرتض كالشافعي االعتكاف ( فيقالُ ( ) ال يشرتط الصوم يف وقوفها،  لبثٌ فال يشرتطُ فيهِ الصومُ كعرفَ

 مذهبِ  إلبطالِ  ) القلب ( الثاين القسم (، ففي هذا إبطال ملذهب اخلصم الذي هو اشرتاط الصوم ومل يرصح به يف الدليل

 ما ينطلقُ  أقلُّ  ) يف مسحه ( فال يكفي وضوءٍ  عضوُ  ( :ل احلنفي يف مسح الرأس) كأن يقو برصاحةٍ  ) وإبطاله إما ( املستدلِّ 

رُ بالربعِ  ضوء (و) من جانب املعرتض كالشافعي عضو  فيقالُ  ) ال يكفي يف غسله ذلك ( كالوجهِ  عليه االسمُ  فال يقدَّ
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ضِ  ب (نفي يف بيع الغائ) كأن يقول احل أو بالتزامٍ  ) ال يقدر غسله بالربع (كالوجهِ  عقدُ معاوضةٍ فيصحُّ معَ اجلهلِ باملعوَّ

 ( بيع الغائب عقد معاوضة ) من جانب املعرتض كالشافعي فيقالُ  ) يصح مع اجلهل بالزوجة أي عدم رؤيتها (كالنكاحِ 

ملعرتض القالب مل فهنا ا ) فنفي الثبوت يلزمه نفي الصحة إذ القائل هبا قائل بالثبوت كالنكاحِ  الرؤيةِ  خيارُ  ) فيه ( فال يثبتُ 

يتعرض فيه إلبطال مذهب املستدل وهو القول بالصحة رصحيا بل بطريق االلتزام ألن من قال هبا قال بخيار الرؤية فيلزم 

قلبُ املساواةِ فيقبلُ يف  ) أي من القلب إلبطال مذهب املستدل بااللتزام ( ومنهُ  (من انتفاء خيار الرؤية انتفاء الصحة 

يكون يف جهة األصل حكامن أحدمها منتف عن جهة الفرع باتفاق اخلصمني، واآلخر متنازع فيه بينهام  ) وهو أناألصحِّ 

فإذا أثبته املستدل يف الفرع قياسا عىل األصل يقول املعرتض فيجب التسوية بني احلكمني يف جهة الفرع كام يف جهة األصل 

) أي إزالتها ال جيب فيها النية  بامئعٍ فال جيبُ فيه النيةُ كالنجاسةِ  طهرٌ  كل منهام ( :) قول احلنفي يف الوضوء والغسل مثلُ  (

هُ  ) من جانب املعرتض كالشافعي ( فيقالُ  ( ألنه طهر بجامد بخالف التيمم جيب فيه النية هُ ومائِعُ دُ ) أي يستوي جامِ

 التيمم، فتجب يف الوضوء ) يستوي جامد طهرها ومائعه يف مجيع أحكامها. وقد وجبت النية يف كالنجاسةِ  الطهر (

فإن التسوية يف الفرع يف اشرتاط  ال يقبل قلب املساواة، ألن التسوية يف جهة الفرع غريها يف جهة األصل :والغسل، وقيل

، وأجاب األكثر بأن هذا االختالف ال يرض يف القياس، ألنه غري مناف ألصل النية ويف األصل يف عدم اشرتاط النية

  .ف الذي جعل جامعا وهو الطهارةاالستواء يف الوص

 



٣٧١ 
 

 القياس -األول بعد المائةالدرس 
 

 القول باملوَجب -قوادح العلة
 

بأوال:   .تسليم مقتىض دليل املستدل بحيث ال يلزم منه تسليم احلكم املتنازع فيهوهو:  ومن قوادح العلة القول باملُوجَ

جنّ األعزّ منها األذلَّ لوقد وقع ذلك يف القرآن الكريم ملا قال املنافقون: (  ) فرد عليهم سبحانه  ئن رجعنا إىل املدينة ليُخرِ

) أي صحيح ما قالوه من أن األعز خيرج منها األذل لكنهم هم األذل واألعز هو  وهللا العزة ولرسوله وللمؤمننيبقوله: ( 

 واملؤمنون فإن كان أحد سيخرج من املدينة فهم. اهللا ورسوله

  ملوجب عىل ثالثة أنواع:ثانيا: ويرد القول با

 .أن يستنتج املستدل من الدليل ما يتوهم أنه حمل النزاع أو مالزمه مع أنه ليس كذلك -١

الشافعي يف القصاص بقتل املثقل: هو قتل بام يقتل غالبا فال ينايف القصاص كاإلحراق كاملستدل  من جانب لاأن يقمثاله: 

 بالنار الينايف القصاص.

لكن مل قلت أن القتل باملثقل  صاصسلمنا عدم املنافاة بني القتل باملثقل وبني الق :عرتض كاحلنفيفيقال من جانب امل

ال تقتيض وجوبه الذي هو  القصاص ؛ فإن عدم املنافاة لوجوبوذلك حمل النزاع ومل يستلزمه الدليل صاصيقتضيه أي الق

  توضيحه: املتنازع فيه.

فيجب  -والقتل بام يقتل غالبا ال ينايف القصاص -ثقل هو قتل بام يقتل غالباإن الشافعي رتب دليله هكذا: القتل بم

 القصاص بالقتل بمثقل.

له احلنفي: دليلك مسلم به ولكن نتيجتك غري مسلمة فإن غاية دليلك السابق أن ينتج أن القتل بمثقل ال ينايف فيقول 

القصاص ؟! ألن هنالك فرقا بني عدم منافاته لك فمن أين استنتجت أن القتل بمثقل يوجب  هالقصاص ونحن نسلم

القصاص وبني اقتضائه للقصاص وحمل النزاع ليس عدم املنافاة بل االقتضاء، فإن كون اليشء ال ينايف اليشء ال يدل عىل 

ليس واحد استلزامه له، أال تر أن القعود مثال ال ينايف الكالم، واحلالوة ال تنايف السواد، والربودة ال تنايف البياض، و

 منها مستلزما لآلخر.

كأن يكون الدليل ال ينتج حمل النزاع بل ينتج ما هو ملزوم ملحل النزاع  ومعنى قولنا: أو مالزمه أي أو ملزوم ملحل النزاع

 ومعلوم أنه إذا وجد امللزوم وجد الالزم.فيكون حمل النزاع الزما والنتيجة ملزومة 

 فنحن نقول بدليلك وال نقول بام تومهته من نتيجة. حمل النزاع وال شيئا يستلزمهأي أن احلنفي يقول إن دليلك ال ينتج 

 .وليس هو مأخذه أن يستنتج املستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ املعرتض يف املسألة -٢

لقصاص كام أن ال يمنع ايف الوسيلة  مثاله: أن يقال من جانب املستدل كالشافعي يف القصاص بقتل املثقل: التفاوت

التفاوت يف وسيلة القتل وغريه يكون باختالف اآلالت من حمدد ومثقل وغريمها،  -ال يمنع تفاوته القصاصاملتوسل إليه 
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فال خالف أنه القتل وما دونه يوجب  والتفاوت يف املتوسل إليه يكون باختالف املقصود من قتل وغريه كقطع يد

 .-القصاص

نفي: سلمنا أن التفاوت يف الوسيلة ال يمنع القصاص، ولكن كونه ال يمنع القصاص ليس فيقال من جانب املعرتض كاحل

مستندي يف عدم القصاص بالقتل بمثقل، فغاية ما أثبته دليلك هو إبطال مانع واحد أي إبطال كون التفاوت يف الوسيلة 

قل ومن أين لك أن القتل بمثقل لك أنه ال توجد موانع أخر متنع القصاص بالقتل بمث نأي مانع من القصاص فمن

د مقتضيه وتوفر رشوطه ون احلكم ال يوجد إال بوجأ ملعلوماستوىف كل رشوط القصاص ووجد فيه مقتضيه، فإنه من ا

وانتفاء موانعه وكل ما أفاده دليلك هو نفي مانع واحد فليس التفاوت يف وسيلة القتل هو مأخذ مذهبي يف عدم القصاص 

 ه أبطلت مذهبي.بمثقل حتى إذا أبطلت

 ؟ أن املعرتض لو قال ليس هذا مأخذ مذهبي يف احلكم الفالين فهل يصدق يف قوله هذا أو الوهنا مسألة وهي: 

 اجلواب: يصدق ألن عدالته متنعه من الكذب وألنه أعلم بمذهب إمامه.

صدق يف قوله إن التفاوت يف وسيلة وقيل: ال يصدق إال ببيان مأخذ آخر ألنه قد يعاند بام قاله، ففي املثال السابق ال ي

 القتل ليس مأخذ املسألة بل عليه أن يبني ما هو مأخذه.

ن يمنعها املعرتض، فإذا سكت عنها ورد القول باملوجب من أمشهورة خمافة غري أن يسكت املستدل عن مقدمة  -٣

 .املعرتض

ط فيه النية كالصالة، ويسكت عن املقدمة الصغر أن يقول املستدل عىل وجوب النية يف الوضوء: ما هو قربة يشرتمثاله: 

وهي: الوضوء والغسل قربة ألنه لو رصح هبذا ملنعها اخلصم فإنه يقول إن الوضوء والغسل تنظيف للبدن للدخول 

 للقربة.

فحينئذ متى حذف الصغر يقول املعرتض احلنفي: سلمنا أن ما هو قربة يشرتط فيه النية ولكن ال أسلم أن الوضوء 

 الغسل قربة.و

 أما السكوت عن مقدمة مشهورة فال يرد عليه القول باملوجب ألن املشهورة كاملذكورة.
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: قتلٌ بام يقتلُ غالبا فال ينايف القودَ كومِ  لِ ، كام يقالُ يف املثقَّ بِ وهوَ تسليمُ الدليلِ معَ بقاءِ النِّزاعِ ، نها القولُ باملوجَ اإلحراقِ

: سلَّ  : التفاوتُ يف الوسيلةِ ال يمنعُ القودَ كاملفيقالُ : توسِّ منا عدمَ املنافاةِ لكنْ ملَ قلتَ يقتضيهِ ؟، وكام يقالُ ، فيقالُ لِ إليهِ

سلمٌ لكنْ ال يلزمُ من إبطالِ مانعٍ انتفاءُ املوانعِ ووجودُ الرشائطِ واملقتىض : ليس هذا مُ ضِ يف قولِهِ ، واملختارُ تصديقُ املعرتِ

لُّ ورب ،مأخذي . ام سكتَ املستدِ بِ دُ القولُ باملوجَ  عن مقدمةٍ غريِ مشهورةٍ خمافةَ املنعِ فريِ

.......................................................................................................................

... 

نها (  بِ ) أي من القوادح ( ومِ جليم أي بام اقتضاه الدليل وال خيتص بالقياس فيشمل النص، وشاهده بفتح ا )القولُ باملوجَ

قوله تعاىل: وهللا العزة ولرسوله. يف جواب: ليخرجنّ األعز منها األذل. املحكي عن املنافقني أي صحيح ذلك لكنهم 

دم استلزام الدليل ملحل النزاع ) بأن يظهر عالدليلِ معَ بقاءِ النِّزاعِ  ) مقتىض (وهوَ تسليمُ (  األذل واهللا ورسوله األعز

، أحدها أن يستنتج املستدل من دليله ما يتوهم أنه حمل النزاع أو مالزم له وال يكون كذلك :وورد ذلك عىل ثالثة أنواع

والثالث أن يسكت عن مقدمة  ،والثاين أن يستنتج منه إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ مذهب اخلصم واخلصم يمنع أنه مأخذه

قتلٌ بام يقتلُ غالبا فال  ) من جانب املستدل كالشافعي ( لِ املثقَّ  ) القود بقتل ( يف ما يقالُ  فاألول ( ،شهورةصغر غري م

) بني القتل باملثقل سلَّمنا عدمَ املنافاةِ ) من جانب املعرتض كاحلنفي ( فيقالُ  ) بالنار ال ينايف القود (ينايف القودَ كاإلحراقِ 

كام  ) الثاين ( و ) أي القود وذلك حمل النزاع ومل يستلزمه الدليل ( يقتضيهِ  ) إن القتل باملثقل ( لتَ ق ملَ  لكنْ  وبني القود (

) من قتل لِ إليهِ ال يمنعُ القودَ كاملتوسِّ  ) من آالت القتل وغريه (التفاوتُ يف الوسيلةِ  ) يف القود بالقتل باملثقل أيضا ( يقالُ 

) أن التفاوت يف الوسيلة ال يمنع القود فال  مسلمٌ  ( :) من جانب املعرتض فيقالُ  ود (وقطع وغريمها ال يمنع تفاوته الق

) وثبوت القود متوقف عل مجيعها  لكنْ ال يلزمُ من إبطالِ مانعٍ انتفاءُ املوانعِ ووجودُ الرشائطِ واملقتىض يكون مانعا منه (

ضِ يف قولِهِ ( ) الذي عنيته باستداللك تعريضا يب من منع التفاوت يف  اليس هذ ) للمستدل ( واملختارُ تصديقُ املعرتِ

ال يصدق إال  :ألنه أعلم بمذهبه، وقيلوألن عدالته متنعه من الكذب يف ذلك  ؛) يف نفي القود مأخذي الوسيلة للقود (

) غريِ مشهورةٍ خمافةَ املنعِ  عن مقدمةٍ  لُّ وربام سكتَ املستدِ  والثالث ما ذكرته بقويل ( ،ببيان مأخذ آخر ألنه قد يعاند بام قاله

دُ  هلا لو رصح هبا ( بِ  ) بسكوته عنها ( فريِ ما هو قربة يشرتط  :اشرتاط النية يف الوضوء والغسل ) كام يقال يف القولُ باملوجَ

مسلم أن ما هو قربة يشرتط فيه  :ويسكت عن الصغر وهي الوضوء والغسل قربة، فيقول املعرتض ،فيه النية كالصالة

ة، لكن ال يلزم اشرتاطها يف الوضوء والغسل، فإن رصح املستدل بأهنام قربة ورد عليه منع ذلك وخرج عن القول الني

أي خرج اإليراد املذكور عن القول باملوجب إذ القول باملوجب تسليم ملقتىض الدليل مع بقاء النزاع بينهام  - باملوجب

، فاحلاصل أن القول باملوجب املذكورة فال يتأتى فيها القول باملوجباملشهورة فكاملقدمة أما  - وهذا منع لنفس الدليل
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يتأتى إذا حذفت الصغر ومل تكن مشهورة، فإن مل حتذف بأن ذكرت يف الدليل، أو حذفت وكانت مشهورة فال يتأتى 

 القول باملوجب.
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 القياس -بعد المائة الثانيالدرس 
 

 الفرق -الظهور -االنضباط-الصالحية -املناسبة -قوادح العلة
 

 :ومن القوادح يف العلة ما ييل أوال:

، وجوابه يكون ببيان رجحان املصلحة يف القدح يف مناسبة الوصف املعلل به احلكم بإبداء مفسدة راجحة أو مساوية -١

 العلة عىل املفسدة فيها.

 ة النفس.من تزكي التخيل ملا يف زواجمثاله: أن يقول املستدل: التخيل للعبادة أفضل من ال

 ت أضعافها كإجياد الولد وكف النظر وكرس الشهوة.فيقول املعرتض: إن تلك املصلحة تفوِّ 

 ، وما ذكر حلفظ النسل. فيجيب املستدل: بأن تلك املصلحة أرجح مما ذكر ألهنا حلفظ الدين

 .املقصود، وجوابه يكون ببيان إفضائه إىل القدح يف صالحية إفضاء احلكم إىل املقصود من ترشيعه -٢

إن هذا التحريم صالح ألن يفيض : -كحرمة أم الزوجة -مثاله: أن يقول املستدل معلال حرمة املحرم باملصاهرة عىل التأبيد

 إىل منع الزنا هبا الذي هو املقصود من ترشيع حكم التحريم.

فيض إىل الفجور باعتبار أن سد باب النكاح ي بالعكس بل التحريم صاحلا لإلفضاء إىل منع الزنافيقول املعرتض: ليس 

 النفس تشتهي ما متنع منه.

 فيجيب املستدل: بأن حتريمها املؤبد لسد باب الطمع فيها بحيث تصري غري مشتهاة طبعا كاألم.

 ، وجوابه ببيان انضباطه إما بنفسه وإما بوصف معه يضبطه.القدح يف انضباط الوصف املعلل به احلكم -٣

 السفر. ول املستدل: إن علة القرص هي: أن يقاملنضبط بنفسه مثال

 فيقول املعرتض: إن السفر غري منضبط لكونه خيتلف باختالف وسيلته فتارة يقطع بساعات طوال وتارة يقطع بدقائق.

 فيجيب املستدل: إن السفر منضبط بنفسه ألنه عبارة عن قطع مسافة معلومة بغض النظر عن الوقت املستغرق.

 : أن يقول املستدل: إن علة القرص هي املشقة.بوصف معهومثال املنضبط 

 فيقول املعرتض: إن املشقة غري منضبطة الختالفها باختالف األشخاص واألحوال واألزمان.

 فيجيب املستدل: إن املشقة منضبطة بحسب سببها وهو السفر وإن مل تكن منضبطة بنفسها.

 الظهور.، وجوابه ببيان القدح يف ظهور الوصف املعلل به احلكم -٤

 أن يقول املستدل: إن علة انعقاد البيع ونحوه من العقود هو الرضا.مثاله: 

 فيقول املعرتض: إن الرضا أمر خفي فال يصح التعليل به.

 فيجيب املستدل: إنه ظاهر بصفة تدل عليه وهي الصيغ كـ بعتك وزوجتك واشرتيت وقبلت.
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قثانيا:  رْ ، أو إبداء إبداء خصوصية يف األصل تكون رشطا للحكم: وهو بني األصل والفرع ومن قوادح العلة الفَ

 .خصوصية يف الفرع مانعة من ثبوت حكم األصل فيه، أو إبداء خصوصية يف األصل والفرع معا

 بجامع الطهارة عن احلدث. مثاله يف األصل: أن يقول الشافعي: النية يف الوضوء واجبة قياسا عىل التيمم

 هي الطهارة بالرتاب فهي خاصة بالتيمم. العلة يف األصل الذي هو التيممفيقول املعرتض احلنفي: إن 

 ومثاله يف الفرع: أن يقول احلنفي: يقاد املسلم بالذمي بجامع القتل العمد العدوان.

 فيقول املعرتض الشافعي: إن اإلسالم يف الفرع مانع من القود املذكور.

 ألصل والفرع معا.وكذا من باب أوىل لو أبد املعرتض خصوصية يف ا

وقيل إن الفرق: إبداء اخلصوصية يف األصل والفرع معا فقط فله صورة واحدة فلو أبد فرقا يف األصل فقط أو يف الفرع 

 فقط ال يكون فرقا، بخالف القول األول فله ثالث صور.

 .الفرق يرجع إىل املعارضة يف األصل أو يف الفرع أو يف األصل والفرع معا ثالثا:

املستدل علة جعل صل علة أخر غري ما ذكره املستدل ففي املثال السابق يف األ ي األصل فظاهر إذْ أن املعرتض يبدما يفأ

وجوب النية يف التيمم هو الطهارة عن احلدث، فجعلها املعرتض الطهارة بالرتاب عن احلدث، فأضاف قيدا غري موجود 

  يف الفرع وهو الوضوء.

ع من اليشء يف قوة املقتيض لنقيضه، فيكون املانع يف الفرع وصفا يقتيض نقيض احلكم الذي أثبته ألن املانما يف الفرع فأو

 املستدل وهذا هو معنى املعارضة يف الفرع.

يف  طهارة احلدثكمنع كون الرتاب قيدا يف  كأن يمنع كون الوصف املبد قيدا يف العلة جواب الفرق يكون باملنعرابعا: 

 يمنع كون الوصف املبد مانعا يف الفرع كمنع كون اإلسالم مانعا من القصاص يف املثال الثاين. املثال األول، وكأن

ألنه من باب تكثري األدلة فإذا  تعدد األصول لفرع واحد بأن يقاس عىل كل من تلك األصول عىل األصح جيوزخامسا: 

 . قوة الظن كان لفرع أصل واحد حصل أصل الظن بإحلاقه به فإن كان له أصالن زادت

 مثاله: قول احلنفي: بضع املرأة كسلعة من سلعها تبيعها ملن شاءت بجامع أخذ املال عوضا عن الكل.

عىل الرجل بجامع حاجة  مع أنه قاس هذا الفرع بعينه عىل أصل آخر فقال: املالكة أمر نفسها تزوج نفسها دون ويل قياسا

  الرجل. لثاين، وابيع السلعةنفسها أحلق بأصلني أحدمها  رأةزويج املفهذا الفرع الذي هو ت لتلذذ والنسل.ل كل منهام

 .قوالن للعلامء ؟ ثم لو أبد املعرتض فرقا بني األصل والفرع فهل عليه أن يبدي فرقا بني أصل واحد منها أو بني مجيعها 

د منها كأن يفرق بني تزويج املرأة إبداء الفرق بني واح املعرتض يكفي فهل فيه ففي املثال السابق لو اعرتض عىل احلنفي

وصيانة  ءللحيامناف  أن عرضها نفسها للرجالوهو  مل يكن يف األصلنفسها وبيعها سلعتها بأن تزوجيها لنفسها فيه مانع 

 ؟ قوالن.عتها والرجللال بد أن يفرق بني األصلني أعني بيعها س أواملرأة نفسها بخالف بيعها سلعتها، 

ه عىل ثم لو أبد املعرتض  الفرق بني األصلني فهل عىل املستدل إذا أراد أن جييب اعرتاضه أن جييب عىل االعرتاض املوجّ

ففي املثال السابق لو قاس احلنفي تزويج املرأة نفسها  .كل من األصلني أو يكفيه دفع االعرتاض عن أصل واحد ؟ قوالن
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 تزويج املرأة نفسها وبني كل من األصلني، فهل عىل ببيعها سلعتها وبالرجل، فاعرتض عليه الشافعي بإبداء فرق بني

 احلنفي يف جواب االعرتاض أن يمنع الفرق بني كل من األصلني أو بني واحد منهام ؟ قوالن.
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 ) شرح النص( 
 

هُ  ، وجوابُ ، ويف الظهورِ ، ويف صالحيَّةِ إفضاءِ احلكمِ إىل املقصودِ، ويف االنضباطِ بَةِ نها القدحُ يف املناسَ نها ومِ ، ومِ بالبيانِ

ةٌ بإبداءِ قيدٍ يف علّ  ، واألصحُّ أنَّهُ معارضَ دُ أو هبِ  الفرعِ يف  األصلِ أو مانعٍ  ةِ الفرقُ نَّهُ جيوزُ تعدُّ ، وأَ هُ باملنعِ ، وجوابُ نَّهُ قادِحٌ ام وأَ

قَ بنيَ  ، فلو فرَّ  .أصلٍ قوالنِ عىل جوابِ  لِّ يف األصحِّ ويف اقتصارِ املستدِ  منها كفى الفرعِ وأصلٍ األصولِ

....................................................................................................................... 

نها (  بَةِ ) أي من القوادح ( ومِ ) من ويف صالحيَّةِ إفضاءِ احلكمِ إىل املقصودِ  ) للوصف املعلل به احلكم (القدحُ يف املناسَ

هلا مفسدة راجحة أو  ) له بأن ينفي كالويف الظهورِ ر ( ) للوصف املذكوويف االنضباطِ  عه (رش من األربعة بأن يبدي يف أوّ

، ويف ثالثها عدم االنضباط، ويف رابعها عدم لإلفضاءمساوية ملا مر من أهنا تنخرم بذلك، ويبني يف ثانيها عدم الصالحية 

هُ (  الظهور األول بيان رجحان املصلحة عىل املفسدة، كأن يقال التخيل  كل منها:) ل بالبيانِ  ء منها () أي القدح بيش وجوابُ

ت أضعافها كإجياد الولد وكف النظر  للعبادة أفضل من النكاح ملا فيه من تزكية النفس فيعرتض بأن تلك املصلحة تفوّ

ما ذكر حلفظ النسل، والثاين ببيان إفضاء وكرس الشهوة، فيجاب بأن تلك املصلحة أرجح مما ذكر ألهنا حلفظ الدين و

احلكم إىل املقصود كأن يقال حتريم املحرم باملصاهرة مؤبدا صالح ألن يفيض إىل عدم الفجور هبا املقصود من رشع 

فيجاب بأن حتريمها املؤبد  ،فيعرتض بأنه ليس صاحلا لذلك بل لالفضاء إىل الفجور ألن النفس مائلة إىل املمنوع ،التحريم

سد باب الطمع فيها بحيث تصري غري مشتهاة كاألم، والثالث ببيان انضباط الوصف بنفسه أو بوصف معه يضبطه ل

قود بالرضا فيعرتض بأن الرضا أمر خفي عال صحةكالسفر للمشقة، والرابع ببيان ظهوره بأن يبينه بصفة ظاهرة كأن يعلل 

نها ( وهي الصيغةفال يعلل به، فيجاب ببيان ظهوره بصفة ظاهرة تدل عليه  بني األصل  ) الفرقُ ) أي من القوادح ( ومِ

ةِ  والفرع ( ةٌ بإبداءِ قيدٍ يف علّ ) يمنع من ثبوت حكم  مانعٍ يف الفرعِ  ) إبداء ( األصلِ أو ) حكم ( واألصحُّ أنَّهُ معارضَ

ام  األصل فيه ( ين معا فقط حتى لو اقترص ءإلبداأي معارضة با -هو الثالث فقطالفرق  :وقيل ،) أي باالبداءين معاأو هبِ

مثاله عىل الشق األول أن يقول الشافعي جتب النية يف الوضوء كالتيمم بجامع الطهارة عن  -عىل أحدمها ال يكون فرقا

حدث، فيعرتض احلنفي بأن العلة يف األصل الطهارة بالرتاب، وعىل الثاين أن يقول احلنفي يقاد املسلم بالذميّ كغري 

القتل العمد العدوان فيعرتض الشافعي بأن اإلسالم يف الفرع مانع من القود، وعىل الثالث أن يعارض  املسلم بجامع

 ) كأن  باملنعِ  ) أي الفرق ( هُ وجوابُ  ليس بقادح ( :وقيل يف العلة، ) قادحٌ  ) أي الفرق ( هُ أنَّ  ) األصح ( و ( معا باالبداءين

  ) األصح  و يف الفرع مانعا من احلكم (يمنع كون الوصف املبد و ،علةاملبد يف األصل جزءا من الالوصف يمنع كون 

دُ األصولِ ( نَّهُ جيوزُ تعدُّ ة الظن بأَ يمتنع  :وقيل ،، وصححه ابن احلاجب وغريهالتعدد) لفرع واحد بأن يقاس عليها لقوّ

ال  :) وقيل يف األصحِّ  لقدح فيها () يف ا منها كفى وأصلٍ  بني الفرعِ  ) املعرتض ( قَ فلو فرَّ  تعددها وصححه األصل (

يكفي  :) أحدمها قوالنِ  ) واحد منها، وقد فرق املعرتض بني مجيعها (عىل جوابِ أصلٍ  لِّ ويف اقتصارِ املستدِ  يكفي (

 .حلصول املقصود بالدفع عن واحد منها، والثاين ال يكفي ألنه التزم اجلميع فلزمه الدفع عنه، وهذا هو األوجه
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 القياس -بعد المائة الثالثالدرس 
 

 فساد الوضع -قوادح العلة
 

 .أن ال يكون الدليل صاحلا لرتتيب احلكم عليهوهو: ومن قوادح العلة فساد الوضع  أوال:

 وهو عىل وجوه:

 .تاج حكم عىل وجه التخفيف من دليل يقتيض التغليظاستن -١

 قتل جناية عظيمة فال جتب فيه كفارة كالردة.مثاله: قول احلنفية يف تعليل نفي الكفارة عن القتل العمد: ال

 ن عظم اجلناية يستوجب تغليظ احلكم ال ختفيفه.أواالعرتاض عليه ب

 .استنتاج حكم عىل وجه التوسيع من دليل يقتيض التضييق -٢

 اقلة.الزكاة وجبت عىل وجه االرتفاق لدفع حاجة املسكني، فكانت عىل الرتاخي كالدية عىل الع مثاله: قول احلنفية

 واالعرتاض عليه بأن دفع احلاجة يقتيض التضييق بإجياب الفورية، ال التوسيع برتاخي دفعها.

 .استنتاج اإلثبات من دليل يدل عىل النفي -٣

مع : هو بيع مل توجد فيه صيغة -أي بدون صيغة اإلجياب والقبول -باملعاطاة البيع أن يقول من ير صحة انعقادمثاله: 

  ينعقد يف االمور املحقرة.عقد كامنفيالرضا 

 فيقول املعرتض: انتفاء الصيغة يناسب انتفاء االنعقاد ال إثباته.

 .استنتاج النفي من دليل يدل عىل اإلثبات -٤

مثاله: أن يقول من ير عدم انعقاد بيع املحقرات باملعاطاة: هو بيع مل يوجد فيه سو الرضا فال ينعقد قياسا عىل غري 

 املحقرات.

 املعرتض: وجود الرضا يناسب االنعقاد ال انتفائه. فيقول

 .و إمجاع يف نقيض احلكم الذي استنتجه املستدلأأن يكون اجلامع بني األصل والفرع يف قياس املستدل قد ثبت بنص  -٥

 قول احلنفي: اهلرة سبع ذو ناب فيكون سؤرها نجسا كالكلب.: ما ثبت نقيضه بنص مثال

أن النبي صىل اهللا عليه  الدارقطنيلسبعية علة للطهارة ال للنجاسة، كام يف احلديث الذي رواه فيقال: إن الشارع اعترب ا

ي إىل دار فيها كلب فامتنع، وإىل أخر فيها سنور فأجاب. فقيل له يف ذلك فقال:  عِ  .السنور سبعوسلم دُ

حب تكراره كاالستجامر حيث ومثال ما ثبت نقيضه بإمجاع: قول الشافعية يف مسح الرأس يف الوضوء: مسح فيست

 يستحب اإليتار فيه.

فيقال: املسح عىل اخلف ال يستحب تكراره باإلمجاع. فجعل املسح جامعا ببني مسح الرأس واملسح باألحجار فاسد؛ ألنه 

 ثبت باإلمجاع عدم استحباب تكرار مسح اخلف. ونفي االستحباب نقيض االستحباب كام هو واضح.



٣٨٠ 
 

 .بتقرير كون دليل املستدل صاحلا لرتتيب احلكم عليه ع يكونثانيا: جواب فساد الوض

كأن يكون له جهتان يناسب بأحدمها التوسيع ويناسب باألخر التضييق فينظر املستدل فيه من إحدامها وينظر املعرتض 

ق باملالك والتسهيل فإن املستدل نظر إىل جهة الرف، كاالرتفاق ودفع احلاجة يف مسألة الزكاة يف املثال الثاين من األخر

  عليه املناسب له الرتاخي، واملعرتض نظر إىل دفع حاجة املستحقني املناسب له الفور والتضييق.

أي فلم يتلق التغليظ من التخفيف وجياب عن الكفارة يف القتل يف املثال األول بأنه غلظ فيه القود فال يغلظ فيه بالكفارة 

العمد العدوان هو وجوب القود ال نفي وجوب الكفارة، فاملتلقى من التغليظ تغليظ  بل من التغليظ؛ إذ املتلقى من القتل

 مثله.

أي فالثبوت املذكور وهو  مرتب عىل الرضا ال عىل عدم الصيغة املعاطاةنعقاد بوجياب عن املعاطاة يف املثال الثالث بأن اال

 لصيغة. اإلنعقاد متلقى ومستنتج من ثبوت مثله وهو املعاطاة ال من نفي ا

نعقاد هبا مرتب عىل عدم الصيغة ال عىل الرضا أي فاملتلقى نفي عن نفي وجياب عن املعاطاة ىف املثال الرابع بأن عدم اال

 مثله ال عن إثبات كام توهم املعرتض.

 جلامعا نقيض احلكم بثبوت اعتبار يف كون اجلامع بني األصل والفرع يف قياس املستدل قد ثبت بنص أو إمجاع وجياب عن

 أصل موجود يفويكون ختلفه عنه بأن وجد مع نقيضه ملانع  الذي قال املعرتض أنه معترب يف نقيض احلكم ذلك احلكم يف

 .املعرتض

وإنام ختلف عن  مسح الرأس ومسح األحجار هو املسح وهو معترب يف التكرارمثال مسح اخلف فإن اجلامع بني كام يف 

 د اخلف.مسح اخلف ملانع وهو إن تكراره يفس

 



٣٨١ 
 

 ) شرح النص( 
 

نها فسادُ الوضعِ بأنْ ال يكونَ الدليلُ صاحلًا لرتتيبِ   ،من التضييقِ  والتوسيعِ  ،ن التغليظِ مِ  ي التخفيفِ كتلقِّ  ،احلكمِ  ومِ

 .نفيهِ  بتقريرِ  هُ وجوابُ  ،احلكمِ  يف نقيضِ  أو إمجاعٍ  بنصٍ  اجلامعِ  اعتبارِ  وثبوتِ  ،ن النفيمِ  واإلثباتِ 

.......................................................................................................................

.... 

نها(  عليه كأن يكون صاحلا لضد ذلك  )فسادُ الوضعِ بأنْ ال يكونَ الدليلُ صاحلًا لرتتيبِ احلكمِ ) أي من القوادح (  ومِ

ي احلكم أو نقيضه (  ن النفي  ستنتاج () أي اكتلقِّ ، واإلثباتِ مِ ، والتوسيعِ من التضييقِ ن التغليظِ ) وعكسه التخفيفِ مِ

) أو ضده يف بنصٍ أو إمجاعٍ يف نقيضِ احلكمِ ) يف قياس املستدل ( وثبوتِ اعتبارِ اجلامعِ وهو تلقي النفي من اإلثبات ( 

: القتل عمدا جناية عظيمة ال جيب له كفارة كالردة، ذلك القياس، فاألول وهو تلقي التخفيف من التغليظ كقول احلنفية

فعظم اجلناية يناسب تغليظ احلكم ال ختفيفه بعدم وجوب الكفارة، والثاين كقوهلم: الزكاة وجبت عىل وجه االرتفاق 

كأن يقال  لدفع احلاجة، فكانت عىل الرتاخي كالدية عىل العاقلة، فالرتاخي املوسع ال يناسب دفع احلاجة املضيق، والثالث

عىل القول بانعقاده هبا فيه، فعدم  ،يف املعاطاة يف غري املحقر: مل يوجد فيها مع الرضا صيغة فينعقد هبا البيع كام يف املحقر

وجد فيها الرضا فقط فال ينعقد هبا بيع  :الصيغة يناسب عدم االنعقاد ال االنعقاد، والرابع كأن يقال يف املعاطاة يف املحقر

اهلرة سبع  :واخلامس يف اجلامع ذي النص قول احلنفية ،، فالرضا الذي هو مناط البيع يناسب االنعقاد ال عدمهكغري املحقر

إىل دار  النبي صىل اهللا عليه وسلم ذو ناب فسؤره نجس كالكلب، فيقال السبعية اعتربها الشارع علة للطهارة حيث دعي

السنور سبع. رواه اإلمام أمحد وغريه، ويف اجلامع ذي  :فقال ،هفيها كلب فامتنع وإىل أخر فيها سنور فأجاب فقيل ل

املسح يف  :فيقال ،مسح فيسن تكراره كاالستجامر حيث يسن اإليتار فيه :االمجاع قول الشافعية يف مسح الرأس يف الوضوء

ل بأن يقرر كونه صاحلا لرتتيب ) عن الدلي نفيهِ  بتقريرِ  ) أي فساد الوضع ( هُ وجوابُ  اخلف ال يسن تكراره إمجاعا فيام قيل (

احلكم عليه كأن يكون له جهتان يناسب بإحدامها التوسيع وباألخر التضييق فينظر املستدل فيه من إحدامها، واملعرتض 

من األخر كاالرتفاق ودفع احلاجة يف مسألة الزكاة، وجياب عىل الكفارة يف القتل بأنه غلظ فيه بالقود فال يغلظ فيه 

وعن املعاطاة يف الثالث بأن االنعقاد هبا مرتب عىل الرضا ال عىل عدم الصيغة، وعن املعاطاة يف الرابع بأن عدم بالكفارة، 

يف نقيض احلكم  ذي النص واإلمجاع االنعقاد هبا مرتب عىل عدم الصيغة ال عىل الرضا، وعن ثبوت اعتبار اجلامع بقسميه

بأن وجد مع نقيضه ملانع يف أصل املعرتض كام يف مسح اخلف فإن تكراره  بثبوت اعتباره يف ذلك احلكم، ويكون ختلفه عنه

 .يفسده كغسله

 



٣٨٢ 
 

 القياس -بعد المائة الرابعالدرس 
 

 فساد االعتبار -قوادح العلة
 

 .أن خيالف دليل املستدل نصا أو إمجاعاوهو: ومن قوادح العلة فساد االعتبار  أوال:

القرض يف احليوان، لعدم انضباطه فهو كاألشياء املخلوطة من املعاجني ونحوها النص: أن يقال: ال يصح  مثال ما خيالف

 مما جيهل مقدار األجزاء املتباينة فيها.

باعيًّا صىل اهللا عليه وسلم من أنهفيقول من ير جوازه: هذا معرتض بام ثبت يف صحيح مسلم:  أي  .استلف بَكرا ورد رَ

   السادسة فردّ بدله بعريا دخل يف السنة السابعة. يف السنة دخلأتم مخس سنني واقرتض ثنيا من اإلبل 

 جل أن يغسل زوجته امليتة، حلرمة النظر إليها كاألجنبية.أن يقال: ال جيوز للرومثال ما خيالف اإلمجاع: 

بة. رواه فيقال: هذا خمالف لإلمجاع السكويت عىل أن عليا غسل فاطمة ريض اهللا عنهام ومل ينكر عليه ذلك أحد من الصحا

 الشافعي يف األم.

رتتيب احلكم عليه مع معارضة لصاحلا  جيتمعان حيث ال يكون الدليل الوضع فساد االعتبار أعم من وجه من فسادثانيا: 

رتتيب احلكم عليه وال يعارضه نص وال إمجاع، لنص أو إمجاع له، وينفرد فساد الوضع حيث ال يكون الدليل صاحلا 

 حيث يكون الدليل خمالفا لنص أو إمجاع مع كونه يف نفسه صاحلا لرتتيب احلكم عليه.وينفرد فساد االعتبار 

 أن جيمع بينه وبني منع مقدمة أو أكثر من مقدمات دليل املستدل وحينئذ له تقديماالعتبار  للمعرتض بفسادثالثا: 

أن االعرتاض بفساد االعتبار أقو بسبب  ، إذْ ال مانع من ذلك، وبامتأخريه عنهفساد االعتبار عىل املنع وله ب االعرتاض

 يكون من باب تأييد النقل بالعقل، وإذا قدم املنع فيكون من باب تأييد العقل بالنقلفإذا قدمه عليه  دليل النص أو اإلمجاع

 ما لو قيل: ال حيرم الربا يف الرب ألنه مكيل كاجلبس. مثاله:

مع أنه ربوي، ثم ما اقتضاه دليلك من عدم  رمة الربا لوجوده يف األرزفيقول له املعرتض: ال نسلم أن الكيل علة لعدم ح

 حرمة الربا يف الرب خمالف لقوله صىل اهللا عليه وسلم الرب بالرب.. حديث مسلم. فهذا منع مقدم عىل فساد االعتبار.

ليه وسلم: الرب بالرب.. احلديث، أو يقول له املعرتض: ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا يف الرب خمالف لقوله صىل اهللا ع

 وال نسلم أن الكيل علة عدم حرمة الربا.

 :جواب االعرتاض بفساد االعتبار يكون بمثلرابعا: 

 كاإلرسال والوقف واالنقطاع. الطعن يف سند النص بام يضعفه -١

 ل أوال.، فيتساقط النصان ويسلم الذي أورده املستدمعارضة النص الذي أورده املعرتض بنص آخر  -٢

 .بيان أن النص الذي أورده املعرتض غري ظاهر فيام أراده املعرتض -٣

 .تأويله النص الذي أورده املعرتض -٤



٣٨٣ 
 

 .الطعن يف ثبوت اإلمجاع -٥

 



٣٨٤ 
 

 ) شرح النص( 
 

، ولهُ تقديمُ  ن فسادِ الوضعِ ا، وهوَ أعمُّ مِ ا أَو امجاعً الِفَ نصًّ نها فسادُ االعتبارِ بأَنْ خيُ هُ عنهاهُ عىل املومِ ، نوعاتِ وتأخريُ

، ومنعِ الظهورِ والتأويلِ  هِ، واملعارضةِ هُ كالطَّعنِ يف سندِ  .وجوابُ

....................................................................................................................... 

نها(  الِفَ فسادُ االعتبارِ بأَ (  ) أي من القوادح ومِ ا الدليل (  )نْ خيُ ا ) من كتاب أو سنة ( نصًّ وجوب  ) كأن يقال يفأَو امجاعً

 :صوم واجب فال يصح نيته من النهار كقضائه، فيعرتض بأنه خمالف لقوله تعاىل :أداء الصوم الواجب تبييت النية يف

من غري تعرض ن اخلصال املذكورة مفإنه رتب فيه األجر العظيم عىل الصوم كغريه  اآلية. ..والصائمني والصائامت

قال الشيخ الدبان يف الرشح اجلديد: كذا قالوا!. وفيه أن ذلك ليس خمالفا  -للتبييت فيه، وذلك مستلزم لصحته بدونه

لآلية أصال؛ ألهنا ليست مسوقة لبيان أحكام الصوم بل لبيان أجر الصائمني. وال يؤخذ منها ما يقتيض التبييت أو عدمه. 

ال يصح قرض احليوان لعدم انضباطه كاملختلطات، فيعرتض بأنه خمالف خلرب مسلم عن أيب رافع أنه  :ن يقالوكأ -اهـ 

والبكر بفتح الباء الصغري من اإلبل،  .إن خيار الناس أحسنهم قضاء: صىل اهللا عليه وسلّم استلف بكرا وردّ رباعيا. وقال

ال جيوز للرجل أن يغسل زوجته امليتة حلرمة النظر إليها  :ن يقالوالرباعي بفتح الراء ما دخل يف السنة السابعة، وكأ

أعمُّ  ) أي فساد االعتبار (وهوَ  كاألجنبية، فيعرتض بأنه خمالف لإلمجاع السكويت يف تغسيل عيلّ فاطمة ريض اهللا عنهام (

ن فسادِ الوضعِ  وصدق فساد الوضع  ،كم عليهفقط بأن يكون الدليل صاحلا لرتتيب احل فساد االعتبار ) من وجه لصدقمِ

وصدقهام معا بأن ال يكون الدليل كذلك مع معارضة نص  ،فقط بأن ال يكون الدليل كذلك، وال يعارضه نص وال إمجاع

هُ عىل املنوعاتِ  ) أي للمعرتض بفساد االعتبار ( ولهُ  أو إمجاع له ( )  عنها هُ وتأخريُ  (مقدمات الدليل  الواردة عىل) تقديمُ

هِ  هلا من غري مانع من تقديمه وتأخريه (ملجامعته  هُ كالطَّعنِ يف سندِ بإرسال  املنقول اإلمجاعسند ) أي سند النص أو وجوابُ

) له يف مقصد  ومنعِ الظهورِ  ) للنص بنص آخر فيتساقطان ويسلم دليل املستدل ( واملعارضةِ  ( كالقطع والوقف أو غريه

 والصائامت. فإنه ليس ظاهرا ىف عدم وجوب تبييت النية الذي هو مقصود كاستدالله بقوله تعاىل: والصائمني املعرتض

 . ) له بدليلوالتأويلِ (  املعرتض

 



٣٨٥ 
 

 القياس -بعد المائة الخامسالدرس 
 

 منع علية الوصف -قوادح العلة
 

باملطالبة  أي منع كون الوصف الذي ذكره املستدل علة للحكم. وهذا يسمى منع عليّة الوصفومن قوادح العلة  أوال:

 أي املطالبة بتصحيح العلة.

؛ إذْ لو مل يقبل ألد ذلك إىل متسك املستدل بام شاء من األوصاف ألمنه حينئذ من أن يمنع من قبل واألصح أنه مقبول

 املعرتض.

 .وقيل: ال يقبل

 .وجواب منع علية الوصف يكون بإثبات كونه علة بمسلك من مسالك العلة املتقدمة

 املستدل: حيرم الربا يف األرز قياسا عىل الرب بجامع الطعم. أن يقولمثاله: 

 فيقول املعرتض: ال أسلم أن العلة هي الطعم.

 ة الطعم بقوله صىل اهللا عليه وسلم: الطعام بالطعام مثال بمثل... احلديث رواه مسلم.فيقول املستدل: ثبتت عليّ 

 عم يشمل ما ييل:أي غري املقيد بمنع العلة بل هو أ: املنع املطلق ثانيا

 ، وجوابه ببيان اعتبار اخلصوصية أي خصوصية الوصف فيها أي منع أن هذا الوصف معترب يف العلة العلةمنع وصف  -١

الكفارة رشعت للزجر عن مثاله: أن يقال يف االستدالل عىل عدم الكفارة يف غري اجلامع من مفسدات الصوم كاألكل: 

 .كاحلد فإنه رشع للزجر عن اجلامع زنًا وهو خمتص بذلك امعصاص الكفارة باجلاجلامع املحذور يف الصوم فوجب اخت

 ال أسلم أن الكفارة رشعت للزجر عن اجلامع بخصوصه بل هي للزجر عن اإلفطار بعمومه.فيقول املعرتض: 

.فيقول املستدل: إن الشارع رتّب الكفارة عىل الوقاع حيث أجاب من قال إنه واقع زوجته: اعتق رقبة ك  ام مرّ

ح املناط بحذف خصوص الوصف الذي هو اجلامع عن االعتبار وهنا تنبيهان: األول : كأن املعرتض باعرتاضه املذكور ينقّ

 ق املناط ببيان اعتبار خصوصية الوصف يف املسألة، فيقدم ألن حتقيق املناط يرفع النزاع.واملستدل حيقّ 

ن تنقيح املناط كام تقدم حاصله االجتهاد يف ن تنقيح املناط حقيقة؛ ألوإنام قلنا ( كأنّ ) ألن االعرتاض املذكور ليس م

حذف بعض األوصاف وتعيني الباقي للعلية، وليس هنا اجتهاد وال تعيني بل منع وصف العلة فقط، وكذا ليس من حتقيق 

ملعلومة مسلمة ولكن قد املناط حقيقة ألن حتقيق املناط كام تقدم إثبات العلة يف صورة من صورها، فحاصله أن العلة ا

فيبني املستدل وجودها يف ذلك البعض كبيانه أن الرسقة التي هي أخذ املال خفية من حرز  خيفى وجودها يف بعض الصور

 ليس كذلك.مثله وهي علة القطع موجودة يف النباش، وما نحن فيه هنا 



٣٨٦ 
 

و منع للوصف بتاممه أن يكون علة، بينام الثاين هو هوصف العلة أن األول منع علية الوصف ومنع الفرق بني  التنبيه الثاين

اإلفطار املوجب للكفارة عند املستدل فإن  منع وصف خمصوص من العلة أن يكون له مدخل يف العلية كام يف املثال املتقدم

  ، وعند املعرتض اإلفطار فحذف اجلامع.عباجلام

 .الذي قاس عليه املستدل منع حكم األصل -٢

 احلنفي: اإلجارة عقد عىل منفعة فتبطل باملوت كام يبطل النكاح باملوت. مثاله: أن يقول

 فيقول املعرتض: ال نسلم حكم األصل إذْ النكاح ال يبطل باملوت بل ينتهي به، كام تنتهي الصالة بالفراغ منها.

 لفرع.احلكم ل ثبوتوقيل: غري مسموع ألنه مل يعرتض عىل املقصود الذي هو  ،واألصح أن منع حكم األصل مسموع

 ألنه منع مقدمة من مقدمات القياس فللمستدل إثباته بالدليل كسائر املقدمات.واألصحّ أن املستدل ال ينقطع بمنع احلكم 

 وهو حكم األصل. ويفحم النتقاله من إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إىل غريهوقيل: ينقطع 

 فقد ال يكون صحيحا. يحق للمعرتض أن يعود فيعرتض عىل دليلهواألصح أنه إن أتى املستدل بدليل عىل حكم األصل ف

وقيل: ال حيق له ذلك خلروجه باعرتاضه عن املقصود وهو االعرتاض عىل حكم األصل إىل غريه وهو االعرتاض عىل 

 مما يؤدي إىل انتشار البحث. الدليل

 يتعلق بعضها بحكم األصل والبعض بالعلة  بعضعىل بعضها مرتتب املنوع التي قد يلجأ إليها املعرتض سبعة أنواع ثالثا:

 يقول املستدل: النبق ربوي لعلة الكيل كالتمر.أن مثاله: 

 -أن هذا احلكم من األحكام التي جيري فيها القياس ال نسلمأن التمر ربوي، سلمنا ربويته لكن  ال نسلمفيقول املعرتض: 

 -امء كاحلدود والكفارات فقد يكون املستدل ممن يذهب هلذاألن هنالك بعض األنواع ال تقبل القياس عند بعض العل

أن علته  ال نسلمسلمنا أنه معلل ولكن  أن حكم األصل معلل مل ال يكون تعبديا ال علة له، ال نسلمسلمنا ذلك لكن 

ورة يف األصل وجود العلة املذكوجودها يف التمر، سلمنا  ال نسلمالكيل مل ال يكون الطعم، سلمنا أن العلة الكيل ولكن 

أهنا متعدية لغريه مل ال يقال إن الوصف املذكور قارص عىل التمر، سلمنا التعدية للعلة املذكورة  ال نسلموهو التمر لكن 

 وجودها يف الفرع الذي هو النبق. ال نسلموهي الكيل ولكن 

 .ةفاملنوعات الثالثة األوىل ( ال نسلم ) متعلقة بحكم األصل، والبقية متعلقة بالعل

املتقدمة هذا إن أراد أن جييب عنها كلها وإال له ان  وجييب املستدل عىل االعرتاض بتلك املنوعات بام عرف من طرق الدفع

 ن األخري مبني عىل تسليم املستدل ما قبله فإذا أثبت وجود الكيل يف النبق تم له مراده.أل يكتفي باجلواب عن األخري فقط

اتفاقا كالنقوض أو املعارضات يف األصل أو الفرع، وكذا  إيراد اعرتاضات من نوع واحدفبسبب جواز تعدد املنوع جيوز 

 .جيوز إيراد اعرتاضات من أنواع خمتلفة يف األصح سواء ترتبت بحيث يستدعي تاليها تسليم ما قبله أم ال

 .سلم فهو منقوض بكذا من نوع واحد: أن يقال ما ذكرتَ أنه العلة منقوض بكذا، ولئن املرتتبة مثال االعرتاضات

 العلة منقوض بكذا ومنقوض بكذا. هومثال االعرتاضات غري املرتتبة من نوع واحد: أن يقال ما ذكرت أن
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ومثال االعرتاضات املرتتبة من أنواع خمتلفة: أن يقال ما ذكرت من الوصف أنه علة غري موجود يف األصل، ولئن سلم 

 فهو معارض بكذا.

 املرتتبة من أنواع خمتلفة: أن يقال هذا الوصف منقوض بكذا أو غري مؤثر لكذا.ومثال االعرتاضات غري 

 وقيل: ال جيوز إيراد اعرتاضات من أنواع خمتلفة مطلقا، وقيل: جيوز إيرادها إن كانت غري مرتتبة فقط.
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 ) شرح النص( 
 

ى املطالبةَ  يَّةِ الوصفِ وتُسمَّ لِّ نها منعُ عِ  نا يف إفسادِ كقولِ  ةِ العلَّ  وصفِ  منعُ  املنعِ  نَ ومِ  ،ابإثباهتِ  هُ وجوابُ  هُ بولُ قَ  ، واألصحُّ ومِ

 اإلفطارِ  عنِ  بلْ  :فيقالُ  ،كاحلدِّ  ها بهِ اختصاصُ  فوجبَ  يف الصومِ  املحذورِ  اجلامعِ  عنِ  رِ جْ للزَّ  ارةُ الكفَّ  :بغري مجاعٍ  الصومِ 

َ  لَ واملستدِ  املناطَ  حُ قِّ نَ يُ  ضَ املعرت وكأنَّ  ،ةِ يَّ اخلصوصِ  اعتبارِ  ببيانِ  هُ وجوابُ  ،فيهِ  املحذورِ   واألصحُّ  ،األصلِ  حكمِ  ومنعُ  ،هُ قُ قِّ حيُ

 حكمَ  مُ ال نسلِّ  يقالُ  وقدْ  ،ضَ يعرتِ  نْ أَ  لهُ  بلْ  ضُ املعرتِ  ينقطعْ  ملْ  عليهِ  دلَّ  إنْ  هُ وأنَّ  ،بهِ  عُ ال ينقطِ  لَّ املستدِ  وأنَّ  ،مسموعٌ  هُ أنَّ 

منا وال سلَّ  ،هُ تُ لَّ عِ  هذا الوصفَ  أنَّ  مُ منا وال نسلِّ سلَّ  ،لٌ لَّ عَ مُ  هُ أنَّ  مُ منا وال نسلِّ سلَّ  ،فيهِ  أنه مما يقاسُ  مُ منا وال نسلِّ سلَّ  ،األصلِ 

 فيجوزُ  ،قِ رُ من الطُّ  فَ رِ بام عُ  فعِ بالدَّ  فيجابُ  ،بالفرعِ  هُ وجودَ  مُ منا وال نسلِّ سلَّ  ،دٍّ متعَ  هُ أنَّ  مُ منا وال نسلِّ سلَّ  ،فيهِ  هُ وجودَ  مُ نسلِّ 

َ مُ  كانتْ  وإنْ  يف األصحِّ  أنواعٍ  نْ وكذا مِ  ،من نوعٍ  رتاضاتٍ اع إيرادُ   .ةً بَ تِّ رتَ

....................................................................................................................... 

نها (  يَّةِ الوصفِ (  ) أي من القوادحومِ لِّ ى  لعلة (أي منع كونه ا) منعُ عِ  املطالبة ) أياملطالبةَ  ) منع علية الوصف (وتُسمَّ

 يف كالم األصوليني أما إذا إريد غري هذا املعنى قيّد فيقال: املطالبة بكذا املتبادر عند إطالق املطالبةوهو  ،بتصحيح العلة

هُ ( بولُ  :ام شاء من األوصاف ألمنه املنع، وقيلإىل متسك املستدل ب حال املناظرةوإال ألد  أي قبول القدح به )واألصحُّ قَ

ا  ( قوله ال أسلم كذا بل عليه أن يايت بقادح من القوادح ال يقبل هُ بإثباهتِ ) أي العلية بمسلك من مسالك العلة وجوابُ

ةِ  ( أي غري املقيد بمنع العلة ) املطلق املنعِ  نَ ومِ  املتقدمة ( بال  بول جزما) أي منع اعتباره فيها وهو مقمنعُ وصفِ العلَّ

ارةُ  ) كأكل من غري كفارة (كقولِنا يف إفسادِ الصومِ بغري مجاعٍ  ( خالف رِ عنِ اجلامعِ املحذورِ يف  ) رشعت (الكفَّ جْ للزَّ

ها بهِ كاحلدِّ  ) ال نسلم أهنا رشعت  فيقالُ  ) فإنه رشع للزجر عن اجلامع زنا وهو خمتص بذلك (الصومِ فوجبَ اختصاصُ

) أي االعرتاض  هُ وجوابُ  ) أي يف الصوم بجامع أو غريه (بلْ عنِ اإلفطارِ املحذورِ فيهِ  بخصوصه ( للزجر عن اجلامع

) أي خصوصية الوصف يف العلة كأن يبني اعتبار اجلامع يف الكفارة بأن الشارع رتبها  ةِ يَّ اخلصوصِ  اعتبارِ  ببيانِ  املذكور (

حُ املناطَ  ) هبذا االعرتاض ( ضَ املعرتِ  أنَّ ك عليه حيث أجاب هبا من سأله عن مجاعه كام مرّ ( نَقِّ ) بحذف خصوص يُ

هُ  الوصف عن اعتباره يف العلة ( قُ َقِّ لَ حيُ ) ببيان اعتبار خصوصية الوصف فيقدم لرجحان حتقيق املناط فإنه يرفع  واملستدِ

اإلجارة  :العلة كأن يقول احلنفي فوص ) كمنعواألصحُّ أنَّهُ مسموعٌ ، األصلِ  حكمِ  منعُ  ) من املنع املطلق ( و النزاع (

كام تنتهي  ال نسلم حكم األصل، إذ النكاح ال يبطل باملوت بل ينتهي به :فيقال له ،عقد عىل منفعة، فتبطل باملوت كالنكاح

  الذي هو ثبوت حكم الفرع مل يعرتض املقصود هغري مسموع ألن :وقيل، الصالة مثال بالفراغ منها وليس ذلك إبطاال هلا

لَّ ال ينقطِعُ بهِ  ) األصح (و ( ) أي بمنع احلكم ألنه منع مقدمة من مقدمات القياس، فله إثباته كسائر املقدمات  أنَّ املستدِ

 إنْ  ) أي املستدل ( هُ نَّ أَ  ) األصح ( و ( ينقطع لالنتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إىل غريه :وقيل

) ثانيا الدليل،  يعرتضَ  أنْ  لهُ  بلْ   ) بمجرد ذلك ( املعرتضُ  ينقطعْ  ملْ  حكم األصل بدليل ( ) أي عىل عليهِ  ) أي استدل ( دلَّ 

وهو االعرتاض عىل حكم  ينقطع فليس له أن يعرتض خلروجه باعرتاضه عن املقصود :ألنه قد ال يكون صحيحا، وقيل
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ال نسلِّمُ حكمَ  ( ض يف االتيان بمنوع مرتتبة) من طرف املعرت يقالُ  وقدْ  ( األصل إىل غريه وهو االعرتاض عىل الدليل

، سلَّمنا  سلَّمنا مما اختلف يف جواز القياس فيه واملستدل ال يراه ( نوعا ) جلواز كونه وال نسلِّمُ أنه مما يقاسُ فيهِ  ( ه ) األصلِ

لَّلٌ  ) ذلك ( عَ هُ مُ تُهُ  وال نسلِّمُ  ) ذلك (سلَّمنا  ) جلواز كونه تعبديا ( وال نسلِّمُ أنَّ لَّ  ) جلواز كوهنا غريه ( أنَّ هذا الوصفَ عِ

هُ فيهِ  ) ذلك ( سلَّمنا هُ  ) ذلك ( سلَّمنا ) أي وجود الوصف يف األصل ( وال نسلِّمُ وجودَ دٍّ  ) أي الوصف ( وال نسلِّمُ أنَّ  متعَ

هُ بالفرعِ  ) ذلك (سلَّمنا  از كونه قارصا (و) جل هى منع وتعلق الثالثة األوىل منها ) فهذه سبعة منوع ت وال نسلِّمُ وجودَ

بعضها بالعلة مع األصل، وبعضها بحكم األصل، واألربعة الباقية  حكم األصل، وكونه مما اليقاس يف، وكونه غري معلل

ومها: منع كون ذلك الوصف علة ىف حكم األصل، ومنع فيتعلق الرابع واخلامس  - وبعضها بالعلة فقطالفرع بالعلة مع 

وهو منع كوهنا موجودة يف والسابع  ،بالعلة فقطوهو منع كوهنا متعدية ويتعلق السادس  ،لعلة مع األصلباوجوده فيه 

فعِ  ) عنها ( فيجابُ  ( -بالعلة مع الفرع الفرع  قِ  ) هلا عىل ترتيبها السابق ( بالدَّ فَ من الطُّرُ رِ ) املذكورة يف دفعها إن بام عُ

) جيوزُ إيرادُ اعرتاضاتٍ من نوعٍ  ) ـبسبب جواز تعدد املنوع ( فـ ع األخري منها (أريد ذلك، وإال فيكفي االقتصار عىل دف

) جيوز  وكذا مرتتبة كانت أو ال ( -أي اعرتاض واحد -كالنقوض أو املعارضات يف األصل أو الفرع ألهنا كسؤال واحد

نْ أنواعٍ يف األصحِّ  إيراد اعرتاضات ( بَةً  () كالنقض وعدم التأثري واملعارضة  مِ تِّ َ رتَ ) أي يستدعي تاليها تسليم  وإنْ كانتْ مُ

أي فريض ال حتقيقي فعىل فرض تسليم األول نرد الثاين وعىل فرض تسليم  -متلوه، وذلك ألن تسليمه تقديري ال حتقيقي

املرتتبة دون جيوز يف غري  :وقيل ،ال جيوز من أنواع :وقيل -الثاين نرد الثالث وهكذا فليس التسليم بحسب ما يف الواقع

، ولئن سلم فهو منقوض بكذا، ومثاله بكذا أن يقال ما ذكر أنه علة منقوض :املرتتبة، مثال النوع يف االعرتاضات املرتتبة

أن يقال ما ذكر من الوصف  ،ومثال األنواع مرتتبة ،أن يقال ما ذكر أنه علة منقوض بكذا ومنقوض بكذا :يف غري املرتتبة

أن يقال هذا الوصف منقوض بكذا أو غري مؤثر  :لئن سلم فهو معارض بكذا، ومثاهلا غري مرتتبةاألصل، و غري موجود يف

 .لكذا
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 القياس -بعد المائة سادسالدرس ال
 

 تتمة القوادح -قوادح العلة
 

ام بدعو املعرتض، وإنام كان اختالفه أي اختالف علتي حكمهام ومن القوادح اختالف الضابط يف األصل والفرع أوال:

 وحاصل هذا االعرتاض يرجع ملنع وجود اجلامع بني األصل والفرع. قادحا لعدم الثقة بوجود اجلامع أو بمساواته.

مثاله: أن يقول املستدل عىل وجوب القصاص عىل من شهد زورا بالقتل فقتل: تسبّبوا يف القتل فيجب عليهم القصاص، 

. هَ غريه عىل القتل فقتَلَ ن أكرَ  كام جيب عىل مَ

 يقول املعرتض: الضابط يف األصل هو اإلكراه، ويف الفرع الشهادة فأين اجلامع بينهام ؟ف

: أَهنام اشرتكا يف اإلفضاء إىل املقصود ذلك. قيل: سلّمنا أنّ كال منهام مفض لكنهام  فاجلامع بينهام هو التسبب يف فإن قيلَ

 حكمه. لةالزور، ورشط القياس مساواة الفرع لألصل يف ع غري متساويني؛ إذْ هو يف اإلكراه عىل القتل أشد منه يف شهادة

، كأن يقال يف املثال السابق هو القدر املشرتك بني الضابطني وهو واجلواب عن نفي وجود اجلامع يكون ببيان وجوده

 وهو منضبط عرفا فصحّ إناطة احلكم به. التسبب يف القتل

يقال يف ذلك املثال: أن احلكم يف كلّ منهام يفيض إىل املقصود وهو وجودها، كأن  واجلواب عن نفي املساواة يكون ببيان

احلكم يف كل منهام وهو وجود القصاص يفيض إىل املقصود وهو حفظ النفس فكان الضابط يف حفظ النفوس أي أن 

إذا كان  وواضح أنه من باب أوىل الفرع وهو الشهادة مساو للضابط يف األصل وهو اإلكراه يف اإلفضاء إىل املقصود.

 اإلفضاء يف الفرع أرجح منه يف األصل.

وال يكفي اجلواب بإلغاء التفاوت بني الضابطني، كأن يقال التفاوت بينهام ملغى يف احلكم؛ ألن هذا القول ال حيصل 

 قتل رقيقا،كام يف العامل يقتل جاهال، وقد ال يلغى كام يف احلر ياجلواب به، فإن التفاوت قد يلغى اعتباره يف بعض األحكام 

 .فال يصح أن يكون ضابطا

أن يكون اللفظ الوارد يف دليل املستدل مرتددا بني أمرين أحدمها ممنوع دون اآلخر وهو:  ومن قوادح العلة التقسيمثانيا: 

 .الذي هو مراد املستدل

دَ السبب بتعذر املاء فساغ التيمم. مثاله: أن يقال يف الصحيح املقيم إذا فقد املاء: جِ  وُ

 .قول املعرتض: السبب تعذر املاء أو تعذر املاء يف السفر ؟ األول ممنوعفي

 .وجود العلة يف أحد احتاميل اللفظ املعرتض استفسار السائل عن مراده مع منع فحاصل هذا االعرتاض هو

 التقسيم ألن املستدل ال يتم دليله مع ورود التقسيم عليه. واملختار قبول

 مل يمنع مراد املستدل بل منع غريه. وقيل: ال يقبل ألن املعرتض



٣٩١ 
 

عرفا دون  هو أن يبني املستدل أن اللفظ موضوع يف املعنى الذي أراده لغة أو رشعا أوواجلواب عن االعرتاض بالتقسيم 

 غريه من االحتامالت، أو أن املعنى الذي أراده هو أظهر من غريه بنفسه أو بقرينة.
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 ) شرح النص( 
 

نها اختالفُ ضابطي  .ومِ هُ القدرُ املشرتكُ أو بأَنَّ اإلفضاءَ سواءٌ ال بإلغاءِ التَّفاوتِ نَّ هُ بأَ ، وجوابُ  األصلِ والفرعِ

رٌ ترديدُ اللفظِ بنيَ أمرينِ أَحدُ  ومنها التقسيمُ وهو: ا أَو ظاهِ رفً هُ أَنَّ اللفظَ موضوعٌ ولو عُ ، وجوابُ هُ بولُ ، واملختارُ قَ مها ممنوعٌ

 .يف املرادِ 

....................................................................................................................... 

نها (  أي اختالف علتي حكمهام بدعو املعرتض، وإنام كان  )اختالفُ ضابطي األصلِ والفرعِ (  ) أي من القوادحومِ

تسببوا يف القتل، فعليهم القود  :ا ومساواة، كأن يقال يف شهود الزور بالقتلاختالفهام قادحا لعدم الثقة فيه باجلامع وجود

وإن اشرتكا يف  ؟ ه غريه عىل القتل، فيعرتض بأن الضابط يف األصل اإلكراه، ويف الفرع الشهادة، فأين اجلامع بينهامكاملكرِ 

يان لالعرتاض بعدم املساواة مع وجود هذا ب -اإلفضاء إىل املقصود فأين مساواة ضابط الفرع لضابط األصل يف ذلك؟

) أي جواب  هُ وجوابُ  ( -اجلامع فكأنه يقول سلمنا أن اجلامع السببية لكنهام غري متساويني يف اإلفضاء إىل املقصود

و ) بني الضابطني كالتسبب يف القتل فيام مر، وه املشرتكُ  القدرُ  ) أي اجلامع بينهام ( هُ بأنَّ  االعرتاض باختالف الضابط (

) أي مساوٍ إلفضاء الضابط يف األصل إىل  سواءٌ  ) أي إفضاء الضابط يف الفرع إىل املقصود ( اإلفضاءَ  أو بأنَّ  منضبط عرفا (

) بني الضابطني بأن  ال بإلغاء التفاوتِ  املقصود، كحفظ النفس فيام مر، وكاملساوي لذلك األرجح منه كام فهم باألوىل (

ألن التفاوت قد يلغى كام يف العامل يقتل باجلاهل، وقد ال  ؛ل اجلواب بهص احلكم، فال حيالتفاوت بينهام ملغى يف :يقال

هو راجع لالستفسار مع منع املعرتض أن أحد  ) التقسيمُ (  ) أي من القوادح نهاومِ (  قتل بالعبديُ ال يلغى كام يف احلرّ 

) دون اآلخر املراد  مها ممنوعٌ أحدُ  عىل السواء ( ) مثالً  بني أمرينِ  () املورد يف الدليل  اللفظِ  ترديدُ  وهوَ  احتاميل اللفظ العلة (

 (األول ممنوع أنه قربة  ؟ النظافة أو األفعال املخصوصةقربة فتجب فيه النية، فيقال: الوضوء  الوضوء :أن يقال :مثاله

)  اولو عرفً  ) يف املراد ( موضوعٌ  اللفظَ  أنَّ  هُ ابُ وجو ال ألنه مل يعرتض املراد ( :وقيل ،) لعدم متام الدليل معه هُ قبولُ  واملختارُ 

النقل عن أئمة اللغة ب- ) كام يكون ظاهرا بغريها ويبني الوضع يف املرادِ  ) ولو بقرينة ( رٌ ظاهِ  ) أنه ( أو كام يكون لغة (

 .والظهور -مثال
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 القياس -بعد المائة السابعالدرس 
 

  املنع -قوادح العلة
 

 .طلب الدليل عىل مقدمة من مقدمات املستدلوهو:  ي تقدمت كلها ترجع إىل املنعالقوادح التأوال: 

فكل ما تقدم من القوادح كالكرس والنقض وعدم التأثري ترجع إىل املنع فقط، وقال اإلمام ابن احلاجب وغريه: ترجع إىل 

 يانه:. بما اقتضاه دليل املستدل خالفإقامة دليل يقتيض التي هي:  املنع أو املعارضة

وذلك بمنع املستدل عن  بإثبات مدعاه بدليله، وغرض املعرتض عدم اإللتزام إلزام املعرتض وذلك إن غرض املستدل

يكون بصحة مقدماته وبسالمته عن املعارض ليرتتب احلكم، فحينئذ يكون دفع املعرتض إما  وإثبات الدليلإثبات دليله، 

 ضة دليله بدليل آخر.بمنع صحة مقدمة من مقدمات الدليل، أو بمعار

من يعارض دليل اخلصم فإنه يمنعه من اجلريان واالقتضاء ن أ باعتبارأرجع بعض العلامء املعارضة يف الدليل إىل املنع و

 فريجع الكل للمنع.، حلكمه

واملقصود  ،ألن املستدل يلزمه أوال تفهيم ما يقول ؛أول االعرتاضات التي يوجهها اخلصم هو االستفسارثانيا: 

 .فيه طلب ذكر معنى اللفظ لغرابة أو إمجالهو:  باالستفسار

عمثال الغرابة ما لو قال املستدل حول صيد الكلب:  . وازِ يدِ ضْ فال حتل فريسته كالسِّ رَ   مل يُ

يد؟ وازعفيقال له: ما ال ضْ وما السِّ رَ   وما معنى مل يُ

عوعىل املستدل أن يبني ذلك كأن يقول: ال يد هو الذئب.الكلب، ومعنى مل  وازِ لَّم، والسِّ عَ ضْ مل يُ رَ  يُ

 : تعتدّ املطلقة باألقراء. املستدل لاومثال اإلمجال ما لو ق

 فيقال: ما األقراء؟ أي ما مقصودك به ألنه يطلق عىل احليض والطهر.

 دمهام.. واألصل عواألصحّ أن إثبات كون الكالم فيه غرابة أو إمجال إنام هو عىل املعرتض ألنه الذي ادّعى ذلك

 وقيل: عىل املستدل بيان عدم الغرابة واإلمجال يف كالمه.

وأنه مل يرتجح بعضها عىل بعض لعرس ذلك عليه بل  وال يكلّف من اعرتض باإلمجال بيان تساوي معاين اللفظ املجمل

 يكفي أن يقول: األصل عدم التفاوت.

 للغة أو العرف العام أو اخلاص أو بالقرائن.وحينئذ عىل املستدل أن يبني عدم اإلمجال وذلك بالنقل عن أهل ا

  مثاله: إذا قال املستدل: الوضوء قربة فلتجب فيه النية.

  فيقول املعرتض: الوضوء جممل؛ ألنه يطلق عىل النظافة والوضوء الرشعي.

 فيكفي املستدل أن يبني عدم اإلمجال كأن يقول: الوضوء ظاهر يف املعنى الرشعي، فال إمجال.



٣٩٤ 
 

لغة أو عرفا، بناء عىل أنه اصطالح اللفظ بام يصلح له لغة أو عرفا، وقيل: للمستدل أن يفرسه بام ال حيتمله اللفظ أو يفرس 

 له وأنه ال مشاحة يف االصطالح. وردّ ذلك القول بأنه سيفتح باب ال ينسد لصحة إطالق أي لفظ عىل أي معنى عىل هذا.

 فيفرسه باحلامر، فيقال: هذا املعنى غري حمتمل، فيقول: هذا اصطالح يل. كأن يقول: رأيت أسدا. فيطلب منه تفسري األسد

ظاهر يف املعنى الذي قصدته دون املعنى اآلخر فال يقبل منه ذلك  إذا قال املستدل للمعرتض باإلمجال: اللفظ واملختار أنه

 ل الذي هو خالف األصل.وقيل: يقبل بمجرد قوله ذلك ألن فيه دفعا لإلمجا .بدون نقل يدعم كالمه أو قرينة

ه عىل النقلثالثا:   .أي حكاية املستدل األقوال بل يصرب حتى خيتار قوال منها، وله أن يطالبه بتوثيقها االعرتاض ال يتوجّ

تاممه إما أن يتوجه إىل مقدمة معينة من مقدمات الدليل ويسمى النقض التفصييل وإما أن يتوجه إىل الدليل باملنع رابعا: 

 يف صورة معينة. ألنه ال ينقض مقدمة معينة فيه بل يبني فساده ككل بالتخلف نقض اإلمجايلويسمى ال

كأن يقول: ال نسلم كذا مل  أو مقرونا بالسندكأن يقول ال نسلم كذا،  والنقض التفصييل إما أن يكون منعا جمردا عن السند

 يقوي منع املانع.ال يكون كذا. فقوله مل ال يكون كذا هذا ما يسمى بالسند أي الذي 

أي ال حيق له ذكر الدليل عىل انتفائها النه غصب لوظيفة  وال جيوز أن حيتج املعرتض عىل انتفاء املقدمة التي منعها

 املستدل، فال يسمع عند املحققني من النظار، وال يستحق جوابا الستلزامه اخلبط يف البحث.

واالستدالل بام ينايف ثبوت ،  واإلمجايل ألهنا تسليم للدليلوأما املعارضة فهي ختتلف عن النقض التفصييلخامسا: 

، وصورهتا أن يقول املعرتض للمستدل: ما ذكرتَ من الدليل وإن دلّ عىل ما قلتَ فعندي ما ينفي قولك، ويذكر املدلول

 ذلك. وحينئذ ينقلب املعرتض مستدال.

، فإن منع املعرتض دليله الثاين دليله األصيل وال يكفيه املنعليسلم عىل املستدل أن يدفع بالدليل ما ذكره املعرتض سادسا: 

فكام مر من أن منعه إما أن يكون نقضا تفصيال أو إمجاليا أو معارضة وعىل املستدل أن يدفع عن دليله الثاين، وهكذا املنع 

إىل  الام املعرتض إن انتهى احلإفحام املستدل إن انقطع باملنوع أو إلزب أن ينتهي البحث إما ثالثا ورابعا مع الدفع إىل

 .الرضوريات أو املشهورات

 ينتهي إىل رضوري: ما لو قال املستدل: العامل حادث، وكل حادث له صانع.مثال ما 

 فيقول املعرتض: ال أسلم الصغر، أي قولك العامل حادث. 

 فيقول املستدل يف إثباهتا: العامل متغري، وكل متغري حادث، فالعامل حادث.

 ل املعرتض: ال أسلم الصغر، أي قولك العامل متغري. فيقو

 فيقول املستدل يف إثباهتا: تغري العامل ثابت بالرضورة واحلس.

 .اإلعطاء إليهضعيف ينبغي قول املستدل: هذا اإلنسان ضعيف، والأن ي ومثال ما ينتهي إىل مشهور:

 .. إلخ.الضعيف ينبغيفيقول املعرتض: ال أسلم الكرب أي قولك: 

: مراعاة الضعيف حتصل باإلعطاء إليه، واإلعطاء إليه حممود عند مجيع الناس، فمراعاة الضعيف حممودة فيقول املستدل

 عند مجيع الناس فينبغي اإلعطاء إليه. فهذه النتيجة من املشهورات.
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 )شرح النص ( 
 

: طلبُ ذكرِ  ها االستفسارُ وهوَ دمُ قَ ، ومُ ، وبياهنُ  واالعرتاضاتُ راجعةٌ إىل املنعِ  عىل املعرتضِ اممعنى اللفظِ لغرابةٍ أو إمجالٍ

، وال يكلَّ  ُ  ،اتفاوهتِ  عدمُ  األصلُ  ويكفيهِ  لِ تساوي املحامِ  بيانُ  فُ يف األصحِّ ُ عدمَ  املستدلُ  فيبنيِّ  ،لٍ مَ بمحتَ  اللفظَ  هام أو يفرسِّ

 .و قرينةٍ أ ه بال نقلٍ يف مقصدِ  الظهورَ  دعواهُ  ال يقبلُ  واملختارُ  ،هِ بغريِ و :قيلَ 

أو  ،كذا ال يكونُ  كذا وملَ  مُ كال نسلّ  السندِ  أو معَ  ا جمردٌ إمَّ  لُ واألوَّ  ،هُ أو بعدَ  هِ قبل متامِ  بل يف الدليلِ  ال يأيت يف احلكايةِ  املنعُ  ثمَّ 

 الدليلِ  ا بمنعِ لثاين إمَّ . وااملحققونَ  هُ ال يسمعُ  فغصبٌ  مةِ املقدِّ  النتفاءِ  فإن احتجَّ  ،املناقضةُ  كذا وهوَ  كذا لو كانَ  إنام يلزمُ 

 ما ذكرتَ  :فيقولُ  فاملعارضةُ  املدلولِ  بام ينايف ثبوتَ  االستداللِ  معَ  هِ تسليمِ بأو  و اإلمجايلُّ أَ  التفصييلُّ  فالنقضُ  هِ حكمِ  فِ لتخلُّ 

 .عِ املانِ  أو إلزامِ  هِ  إفحامِ وهكذا إىل فكام مرَّ  منعَ  فإنْ  بدليلٍ  الدفعُ   وعىل املستدلِ مستدالً  بُ وينقلِ  فعندي ما ينفيهِ  دلَّ  وإنْ 

....................................................................................................................... 

دعاه بدليله ) قال كثري: أو إىل املعارضة؛ ألن غرض املستدل إثبات مراجعةٌ إىل املنعِ ) أي القوادح كلها (  واالعرتاضاتُ ( 

ماته لوإنام يصح ب كام أن الشاهد يعترب فيه البلوغ  -ن املعارض لتنفذ شهادتهعسالمته بصلح للشهادة له وتصحة مقدّ

والعقل والعدالة وغري ذلك من الرشوط لتصح شهادته، ويعترب فيه عدم شاهد آخر مثله يشهد بنقيض ما شهد به األول 

القدح يف صحة الدليل بمنع مقدمة منه أو معارضته بام يقاومه، هو هدم ذلك  وغرض املعرتض من -لتنفذ شهادة األول

ها كبعضهم رأ أن املعارضة منع للعلة عن اجلريان فاقترص عليه وتبعته فيه ( صاحب اجلمع واألصل دِ َمُ قَ ) بكرس  ومُ

: طلبُ ذكرِ  ليعة هلا كطليعة اجليش () فهو ط االستفسارُ  م عىل االعرتاضات (م أو املقدَّ الدال، وجيوز فتحها أي املتقدِّ  وهوَ

ام ) فيه ( معنى اللفظِ لغرابةٍ أو إمجالٍ   :وقيل ،) ألن األصل عدمهامعىل املعرتضِ يف األصحِّ  مجال () أي الغرابة واإل وبياهنُ

لِ  ) املعرتض باإلمجال ( وال يكلَّفُ  ( عىل املستدل بيان عدمهام ليظهر دليله املحقق لإلمجال لعرس  ) بيانُ تساوي املحامِ

)  األصلُ  ) يف بيان ذلك إن أراد التربع به أن يقول ( ويكفيهِ  ( واملحامل هي املعاين التي حيتملها اللفظ املجمل ذلك عليه

ا بمعنى الراجح ( ، وإذا كان األصح أن بيان ) أي املحامل وإن عارضه املستدل بأن األصل عدم االمجال عدمُ تفاوهتِ

هام ( ابة عىل املعرتض وبني ذلكاإلمجال والغر ُ املستدلُ عدمَ ) أي عدم الغرابة واالمجال حيث تمّ االعرتاض عليه هبام  فيبنيِّ

الوضوء  :بأن يبني ظهور اللفظ يف مقصوده بنقل عن لغة أو عرف رشعي أو غريه أو بقرينة، كام إذا اعرتض عليه يف قوله

ُ  فيقول حقيقته الرشعية الثاين ( ،النظافة، وعىل األفعال املخصوصةالنية بأن الوضوء يطلق عىل  ،قربة فلتجب فيه  أو يفرسِّ

لٍ  هِ ( ) منه بفتح امليم الثانية اللفظَ بمحتَمَ : وبغريِ ) أي بغري حمتمل منه، إذ غاية األمر أنه ناطق بلغة جديدة وال حمذور يف  قيلَ

) من املستدل  ال يقبلُ  ) أنه ( واملختارُ  ( -بمعنى ينسد -ستدذلك بناء عىل أن اللغة اصطالحية، وردّ بأن فيه فتح باب ال ي

ه) له ( دعواهُ الظهورَ  فق املعرتض بإمجال اللفظ عىل عدم ظهوره يف غري مقصده (اإذا و  بال نقلٍ  ( ) بكرس الصاد يف مقصدِ

تفاقا، فلو مل يكن ظاهرا يف ) كأن يقول يلزم ظهوره يف مقصدي ألنه غري ظاهر يف اآلخر ا أو قرينةٍ  ) عن لغة أو عرف (

أي اتفقنا أنا وأنت عىل أنه غري ظاهر املعنى يف أحد املعنيني فليكن ظاهرا يف املعنى الثاين الذي هو -مقصدي لزم االمجال
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ر ظهوره يف  -وإنام مل تقبل ألنه ال أثر هلا بعد بيان املعرتض اإلمجال -مقصودي وأيضا فال يلزم من عدم ظهوره يف اآلخَ

إذا مل يشتهر  النزاع الذي هو خالف األصل، وحمل لإلمجالتقبل دفعا  :وقيل -ده؛ جلواز عدم الظهور فيهام مجيعامقصو

ال يأيت يف  ) أي االعرتاض بمنع أو غريه (ثمَّ املنعُ  ، فإن اشتهر به كالعني والقرء مل يقبل ذلك جزما (باإلمجالاللفظ 

) يف الدليلِ  ) يأيت (بل  ويستدل عليه ( ملبحوث فيها حتى خيتار منها قوالألة اسامل) أي حكاية املستدل لألقوال يف  احلكايةِ 

هِ  إما ( هُ  ) وإنام يأيت يف مقدمة معينة منه (قبلَ متامِ لُ  (  ) أي بعد متامه أو بعدَ ا ) وهو املنع قبل التامم ( واألوَّ جمردٌ  ) منع ( إمَّ

وهو السند  ) كذا ) األمر ( كال نسلّمُ كذا وملَ ال يكونُ  واملنع مع السند ( ،املنع ) وهو ما يبنى عليه معَ السندِ (  ) منع أو

هو كذا وهو سلم كذا كيف ون) وهو السند احليل، أو ال كذا  ) األمر ( إنام يلزمُ كذا لو كانَ  سلم كذا و(نال )  أو(  اللمي

) أي يسمى هبا ويسمى بالنقض  املناقضةُ  مع السند ( ) أي األول بقسميه من املنع املجرد واملنع وهوَ السند القطعي ( 

مةِ  ) املانع ( فإن احتجَّ  التفصييل ( ) أي فاحتجاجه لذلك يسمى غصبا ألنه غصب  فغصبٌ  ) التي منعها ( النتفاءِ املقدِّ

هُ املحققونَ  ملنصب املستدل ( )  والثاين ستحقه (يسمع في :) من النظار الستلزامه اخلبط فال يستحق جوابا، وقيل ال يسمعُ

ا بمنعِ الدليلِ  ( وهو املنع بعد متام الدليل هِ فالنقضُ التفصييلُّ  ) بمنع مقدمة معينة أو مبهمة ( إمَّ ) أي يسمى  لتخلُّفِ حكمِ

ال يف جلملة الدليل كأن يق ييسمى به إن كان ملبهمة أ ي) أ اإلمجايلُّ  ) النقض ( أَو به إن كان املنع ملعينة كام يسمى مناقضة (

صورته ما ذكر من الدليل غري صحيح لتخلف احلكم عنه يف كذا، ووصف باإلمجايل ألن جهة املنع فيه غري معينة بخالف 

ل  -التفصييل أن النقض التفصييل هو: ختلف احلكم عن الدليل للقدح يف مقدمة معينة من مقدماته، وأن اإلمجايل فتحصّ

هِ  ( -ة من مقدماته ال عىل التعينيهو: ختلف احلكم عن الدليل بالقدح يف مقدم ) منع املدلول  معَ  ) أي الدليل ( أو بتسليمِ

) من  ما ذكرتَ  ) يف صورهتا املعرتض للمستدل ( فيقولُ  ) أي يسمى هبا ( االستداللِ بام ينايف ثبوتَ املدلولِ فاملعارضةُ  و (

) واملستدل  مستدالً  ) املعرتض هبا ( وينقلِبُ  رته ويذكره () أي ما ذك فعندي ما ينفيهِ  ) عىل ما ذكرته ( وإنْ دلَّ  الدليل (

) ملا  الدفعُ  وعىل املستدلِّ  معرتضا، أما لو منع الدليل ال للتخلف أو املدلول، ومل يستدل بام ينايف ثبوته فاملنع مكابرة (

)  فكام مرَّ  يل الثاين بأن منعه املعرتض () أي الدل فإنْ منعَ  ) ليسلم دليله األصيل وال يكفيه املنع ( بدليلٍ  اعرتض به عليه (

هِ  ) أي املنع ثالثا ورابعا مع الدفع وهلم ( وهكذا الخ ( ..من املنع قبل متام الدليل، وبعد متامه ) أي املستدل بأن  إىل إفحامِ

 .) بأن انتهى إىل رضوري أو يقيني مشهور من جانب املستدل أو إلزامِ املانِعِ  انقطع باملنوع (
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 القياس -بعد المائة الثامنرس الد
 

 خامتة القياس
 

 ؟ يف ذلك خالف. هل القياس من الدينأوال: 

 ).فاعتربوا يا أويل األبصار؛ ألنه مأمور به بقوله تعاىل: ( هو من الدينقيل:  -١

تاج إليه، مستمر، والقياس وإن كان ثابتا لكنه غري مستمر؛ ألنه قد الحيو؛ ألن الدين ثابت ليس من الدينوقيل:  -٢

، واملقصود باملستمر ما ال يغني عنه غريه فاحلاجة إليه دائمة، وليس كذلك القياس تحقق يف الواقعاملواملقصود بالثابت 

 ألنه يستغني عنه بالنص إن وجد ويمتنع العمل به مع وجوده.

ليس من الدين إذا مل يتعني لعدم ، وإنه من الدين إذا تعني لالستدالل به عىل مسألة ال دليل عىل حكمها غريهوقيل:  -٣

 احلاجة إليه حينئذ.

والظاهر أن اخلالف لفظي ألنه إن قصد أن اهللا تعبدنا به بقوله فاعتربوا فهذا متفق عليه عند القائلني بحجية القياس، وإن 

 غري ذلك عاد اخلالف إىل أنه هل يطلق عليه اسم الدين أو خيتص بالنص. فتأمل. قصد

 ، أي من أدلة الفقه اإلمجالية.أصول الفقهموضوع  القياس منثانيا: 

، ولكنه يبحث فيه يف كتب أصول الفقه لتوقّف غرض األصويل عىل إثبات : ليس من أصول الفقهوقال إمام احلرمني

 حجيّته التي يتوقف عليها بيان الفقه.

ثبِتُ الفقه ا ستقالال، بأن ال حيتاج يف الداللة عىل احلكم إىل والظاهر أن أصول الفقه ال تطلق عند إمام احلرمني إال عىل ما يُ

غريه، وهو الكتاب والسنة واإلمجاع، بخالف القياس فإنه حمتاج يف الداللة عىل احلكم ألحد هذه الثالثة، لتوقفه عىل العلة 

 ه.من النص، فكون القياس حجة عنده ال يعني أنه من موضوع أصول الفق املنصوصة بأحد الثالثة أو املستنبطة

؛ إذْ ال يقال ذلك إال حكم املقيس كحرمة النبيذ قياسا عىل حرمة اخلمر ال جيوز أن يقال فيه: قاله اهللا أو قاله رسولهثالثا: 

أي ما تعبدنا  للمنصوص عليه يف الكتاب أو السنة، وحكم املقيس مستنبط ال منصوص. ولكن يصحّ أن يقال إنه دين اهللا

 اهللا به.

ل إىل حكمها إال بالقياس.اية عىل املجتهدينالقياس فرض كفرابعا:   . وقد يكون فرض عني إذا حصلت واقعة مل يتوصّ

 .نوعان: جيل وخفي بحسب قوته وضعفه القياسخامسا: 

 .ما قطع فيه بنفي الفارق بني األصل والفرع، أو كان الفارق بينهام ضعيفا جدافاجليل هو: 

مل يعتربمها الشارع يف ، فقد علم قطعا أن الذكورة واألنوثة الدنيوية العتق مثال األول: قياس األمة عىل العبد يف أحكام

 األحكام املذكورة.
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ومثال الثاين: قياس العمياء عىل العرجاء يف عدم اإلجزاء يف األضحية، ففي حديث أصحاب السنن: أربع ال جتزئ يف 

يقال: إن العمياء تُرشد إىل املرعى احلسن فتسمن،  األضاحي: العوراء البنيّ عورها... إىل آخر احلديث. وجه الفارق أن

بخالف العوراء فإهنا توكل إىل برصها الناقص فال تسمن. واجلواب أن هذا فارق ضعيف جدا ألن املنظور إليه يف 

لقة ال السمن.  األضحية متام اخلِ

لفارق أقو منه، وإما ضعيفا ولكنه ليس ما كان احتامل الفارق فيه بني األصل والفرع إما قويا واحتامل نفي اواخلفيّ هو: 

 .بعيدا كل البعد

ل باعتبار أنه  مثاله: قياس القتل بمثقل عىل القتل بمحدد يف وجوب القود. وقد قال اإلمام أبو حنيفة بعدم وجوبه يف املثقّ

قويا واردا فرقا رآه  يصلح املثال للحالتني باختالف املجتهد فإنيمكن أن يقال . وفيوجد فرق ليس أداة للقتل يف األصل

عدم اعتباره فهو من احلالة األوىل، أو رآه ضعيفا لكنه ليس مستبعدا فهو من احلالة الثانية. ولكن األقو 

وقيل: القياس ثالثة أقسام: اجليل وهو ما سبق يف تعريفه من أنه ما قطع فيه بنفي الفارق بني األصل والفرع، أو كان 

في وهو: قياس الشبه وهو: أن تشبه حادثة أصلني فتلحق بأكثرمها شبها، والواضح هو: ما الفارق بينهام ضعيفا جدا، واخل

 .بني اجليل واخلفي أي ما عدامها

كقياس إحراق مال  ياس املساويق، والواضح هو: كقياس الرضب عىل التأفيف يف التحريم وقيل: اجليل هو: قياس األوىل

 كقياس التفاح عيل الرب يف الربا.قياس األدون،  ، واخلفي هو: اليتيم عىل أكله يف التحريم

 وقياس األوىل واملساوي مندرجان يف القياس اجليل عىل التقسيمني األولني.

 سادسا: ينقسم القياس من حيث العلة إىل ثالثة أقسام وهي:

ح فيه بالعلة بالقياسوهو:  قياس العلة -١ نفسها، كأن يقال النبيذ بأن كان اجلامع بني األصل والفرع هو العلة  ما رصّ

 كاخلمر يف اإلسكار.

 :ما كان اجلامع فيه واحدا من أمور هيوهو:  قياس الداللة -٢

خصوصة الرائحة املشتدة، وهذه ليس علة بل الزمة هلا فإن الرائحة امل ، كام لو قيل: النبيذ كاخلمر بجامعالزم العلة -أ

 ة من املسكر الزمة عادة لإلسكار.لاحلاص

وهي القتل العمد ، كام يف قياس القتل بمثقل عىل القتل بمحدد بجامع اإلثم يف كل منهام، واإلثم أثر العلة لعلةأثر ا -ب

 العدوان.

بجامع  فإهنم يقتلون به ، كام يف قطع أيدي مجاعة اشرتكوا يف قطع يد واحد قياسا عىل ما إذا اشرتكوا يف قتلهحكم العلة -ج

بمعنى أنه من املعلوم أنه إذا اشرتك  ، ووجوب الدية حكم العلة.مل يتعمدوا ذلك ثحي يف القطع والقتل وجوب الدية

 إذا تعمدوا. القودعىل وجوب بوجوب الدية فإنه جيب عليهم الدية فاستدل  أمجاعة يف قتل أو قطع خط

 ، أي القياس الذي هو بمنزلة األصل، ويسمى باجليل أيضا.قياس يف معنى األصل -٣
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ول يف إناء وصبّه يف املاء الراكد عىل البول فيه رأسا، بجامع أنه ال فرق بينهام يف املقصود من املنع الثابت مثاله: قياس الب

 الراكد. ءبحديث مسلم: أن النبي صىل اهللا عليه وسلم هنى أن يبال يف املا
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 ) شرح النص( 
 

 خاتمةٌ 
نْ أُصولِ الف هُ مِ نَّ ، وأَ ينِ نَ الدِّ ، وحكمُ األصحُّ أَنَّ القياسَ مِ  فرضُ  القياسُ  ثمَّ  ،هُ وال نبيُّ  اهللاُ هُ ال قالَ  اهللاِ دينُ  هُ إنَّ  يقالُ  املقيسِ  قهِ

ُ  كفايةٍ   ،ذلكَ  فيهام غريُ  وقيلَ  ،هِ بخالفِ  ، وخفيٌّ نهُ مِ  بَ رُ قَ  أوْ  الفارقِ  بنفيِ  فيهِ  عَ طِ ما قُ  :جيلٌّ  وَ وهُ  ،إليهِ  احتاجَ  عىل جمتهدٍ  ويتعنيَّ

:لَّ العِ  وقياسُ  ِّ  ةِ ِ  :الداللةِ  وقياسُ  ،هبا فيهِ حَ ما رصُ  اجلمعُ  :يف معنى األصلِ  والقياسُ ها، ها فحكمِ ها فأثرِ مِ بالزِ  فيهِ  عَ ما مجُ

  .الفارقِ  بنفيِ 

...................................................................................................................... 

ينِ  ( القياس بكتال ) خامتةٌ  ( نَ الدِّ ليس  :وقيل .فاعتربوا يا أويل األبصار) ألنه مأمور به لقوله تعاىل: األصحُّ أَنَّ القياسَ مِ

منه إن تعني بأن مل  :إنام يقع عىل ما هو ثابت مستمر، والقياس ليس كذلك، ألنه قد ال حيتاج إليه، وقيلاسم الدين  منه ألن

 أصولِ  موضوع ( )ن مِ  ) أي القياس ( هُ أنَّ  ) األصح ( و ما إذا مل يتعني لعدم احلاجة إليه (يكن للمسألة دليل غريه، بخالف 

وإنام يبني يف كتبه لتوقف غرض األصويل من إثبات حجيته املتوقف عليها  ،ليس منه :وقيل ،كام عرف من حده)  الفقهِ 

) ألنه مستنبط ال  هُ وال نبيُّ  اهللاُ قالهُ  ) يقال فيه ( ال ) ورشعه ( اهللاِ دينِ  هُ إنَّ  ) فيه ( يقالُ  املقيسِ  وحكمُ  الفقه عىل بيانه (

حيث مل حتدث حادثة وتعدد  ) عىل املجتهدينفرضُ كفايةٍ ) أي التهيؤ له بتحصيل ملكته ( ثمَّ القياسُ  منصوص (

ُ  (املجتهدين  ) أي القياس بالنظر  وهوَ  يف واقعة () بأن مل جيد غريه  عىل جمتهدٍ احتاجَ إليهِ  ) أي يصري فرض عني ( ويتعنيَّ

ته وضعفه قسامن ( نهُ  ) ما ( أوْ  ) أي بإلغائه (ما قُطِعَ فيهِ بنفيِ الفارقِ  ) وهو ( جيلٌّ  إىل قوّ بَ مِ ) بإن كان ثبوت الفارق  قَرُ

رشيكه املعتق املورس كقياس األمة عىل العبد يف تقويم حصة الرشيك عىل مثال األول: أي تأثريه فيه ضعيفا بعيدا كل البعد 

، و أربع ال جتوز يف  املنع من التضحية الثابت بخرب: كقياس العمياء عىل العوراء يفمثال الثاين: وعتقها عليه كام مرّ

) أي بخالف اجليل فهو ما كان احتامل تأثري الفارق فيه إما  بخالفِهِ  ) وهو ( وخفيٌّ  (  الخ ..األضاحي العوراء البني عورها

امل نفي الفارق أقو منه، وإما ضعيفا وليس بعيدا كل البعد كقياس القتل بمثقل عىل القتل بمحدد يف وجوب قويا واحت

اجليل ما ذكر يف تعريفه،  :) قيل غريُ ذلكَ  ) أي اجليل واخلفي ( وقيلَ فيهام القود، وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه يف املثقل (

كقياس الرضب عىل التأفيف يف التحريم والواضح املساوي  ،القياس األوىل :جليلا :وقيل ،واخلفي الشبه، والواضح بينهام

 التقسيمني ثم اجليل عىل  ،كقياس إحراق مال اليتيم عىل أكله يف التحريم، واخلفي األدون كقياس التفاح عيل الرب يف الربا

قياسُ  ( باعتبار علته ثالثة أقسام لقياس) ينقسم ا و يصدق باألوىل كاملساوي ( -الحتاد تعريف اجليل فيهام -األولني

لَّةِ  حَ فيهِ هبا وهو () العِ ِّ  ) وهو ( وقياسُ الداللةِ  ) بأن كان اجلامع فيه نفسها كأن يقال حيرم النبيذ كاخلمر لالسكار ( ما رصُ

ها ها فحكمِ ها فأثرِ مِ ِعَ فيهِ بالزِ األخريين منها دون ما قبله ) الضامئر للعلة، وكل من الثالثة يدل عليها، وكل من  ما مجُ

القتل  :والثاين كأن يقال ،النبيذ حرام كاخلمر بجامع الرائحة املشتدة وهي الزمة لالسكار :فاألول كأن يقال ،بداللة الفاء

يقطع  :بمثقل يوجب القود كالقتل بمحدد بجامع اإلثم وهو أثر العلة وهي القتل العمد العدوان. والثالث كأن يقال
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واحد كام يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم بذلك حيث كان غري عمد، وهو حكم العلة التي هي القطع اجلامعة بال

استدالل بأحد موجبي اجلناية من القود  الثالث هو وحاصل ذلك ،يف املقيس عليه خطأ يف املقيس والقتل منهم خطأ منهم

قال الشيخ  وجوب الدية عليهم عىل وجوب القصاصألن القائس استدلّ ب -والدية الفارق بينهام العمد عىل اآلخر

النجاري يف حاشيته عىل رشح اجلمع: اعلم أن كال من قتل اجلامعة بالواحد يف العمد، ووجوب الدية بقطعه عليهم يف 

اخلطأ أمر ثابت معلوم من الرشع متقرر فيه، وأما قطع اجلامعة بالواحد فمجهول حكمه من النصوص الرشعية فأُثبت 

اجلمعُ بنفيِ  ) وهو ( والقياسُ يف معنى األصلِ  ( -م وهو وجوب الدية عليهم بقطعه اهـ نقال من حاشية العطاربمعلو

وبتنقيح املناط كقياس البول يف إناء وصبه يف املاء الراكد عىل البول فيه يف  ،ويسمى باجليل كام مر، وبإلغاء الفارق)  الفارقِ 

هنى النبي صىل اهللا عليه وسلّم عن أن يبال يف املنع الثابت بخرب مسلم عن جابر:  قصوداملنع بجامع أن ال فارق بينهام يف م

 .املاء الراكد
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 بعد المائةالتاسع الدرس 
 

 االستدالل
 

 لغة: طلب الدليل، ويطلق يف عرف األصوليني عىل أمرين: االستداللأوال: 

 .إقامة الدليل مطلقا من نص أو إمجاع أو غريمهاأحدمها: 

وهو املراد هنا، فيشمل االستدالل األدلة اإلمجالية  واإلمجاع والقياس نوع خاص من الدليل غري الكتاب والسنةثاين: وال

كاالستحسان واملصالح املرسلة والعرف ورشع من قبلنا ومذهب الصحايب  األخر التي اختلف العلامء يف حجيتها

ل: استدلّ اإلمام أبو حنيفة باالستحسان، واستدلّ اإلمام مالك وغريها بمعنى أن بعضهم استدل هبا وبعضهم ال كام يقا

 ما ييل:وكذا يدخل يف االستدالل  باملصالح املرسلة.

، مثال األول: كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام ينتج كل نبيذ حرام، ومثال القياس املنطقي االقرتاين واالستثنائي -١

 سكر ينتج فهو حرام.الثاين: إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام لكنه م

 .قول العلامء: الدليل يقتيض أن ال يكون كذا، ولكنه خولف يف كذا ملعنى مفقود يف صورة النزاع فتبقى عىل األصل -٢

جَ املرأة ال بإذهنا وال بإذن وليها؛ ملا يف ذلك من تعريضها للذلة بطاعة الزوج مثال وَّ زَ ، مثاله: أن يقال: الدليل يقتيض أن ال تُ

ا الدليل قد خولف يف جواز تزوجيها بإذن وليها لكامل عقله وذلك ملصلحة املعاش وكثرة التناسل، وعليه يبقى لكن هذ

 تزوجيها بغري إذن وليها الذي هو حمل النزاع مع احلنفية عىل األصل الذي اقتضاه الدليل وهو االمتناع.

. كام تقدم يف حديث مسلم: أيأيت أحدنا شهوته ةإثبات عكس حكم يشء ملثله لتعاكسهام يف العلوهو:  قياس العكس -٣

وله فيها أجر ؟ قال: أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه وزر. ففي هذا إثبات األجر الذي هو عكس الوزر فيام لو 

 وضعها يف حالل، واحلكامن مها: احلرمة واحلل، والعلة: الوضع يف احلرام والوضع يف احلالل.

صَ املجتهد فحصا دقيقا فلم جيد دليال عىل احلكم بيشء دلّ ذلك عىل عدم احلكم معدم وجدان دليل احلك -٤ ، فإذا فحَ

فيه، فعدم وجود الدليل عىل احلكم يفيد ظنا بانتفاء احلكم، وقال األكثرون: ال يلزم من عدم وجدان الدليل انتفاء احلكم 

 تفاء املدلول فإن عدم الوجدان ال يقتيض عدم الوجود.ألن الالزم من انتفاء الدليل هو انتفاء العلم أو الظن به ال ان

القائل بوجوب الوتر: احلكم يستدعي دليال يدل عليه وإال لو ثبت حكم بغري دليل يفيده  مثاله: أن يقول الشافعي للحنفي

 وكلف به شخص لزم تكليف الغافل حيث وجد احلكم بدون الدليل املفيد له وتكليف الغافل حمال، وال دليل عىل

فينتفي حكمك أو  حكمك بوجوب الوتر بالسرب فإنا سربنا األدلة من نص وإمجاع وقياس فلم نجد ما يدل عىل حكمك

 باألصل فإن األصل املستصحب عدم الدليل عىل احلكم فينتفي حكمك أيضا.

د الرشط  وأ احلكم، فانتفىوجد املانع  وأاحلكم،  فوجد د املقتيضجِ وُ  فقهاء:من االستدالل قول الهل : ثانيا قِ فانتفى فُ

دَ املقتيض فإن األصل هو:  أي ما اقترص فيه عىل إحد املقدمتني اعتامدا عىل شهرة األخر؟  احلكم جِ وجد سبب أي وُ
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فوجد احلكم  -) وكلام وجد سبب احلكم وجد احلكم ( مقدمة كرب حمذوفة لشهرهتا -احلكم ( مقدمة صغر مذكورة )

جِ  ، وكذا( نتيجة) أو ، فانتفى احلكم -وكلام وجد املانع انتفى احلكم -د املانع فانتفى احلكم، أي وجد املانعقوهلم: وُ

د الرشط فانتفى احلكم قِ  فانتفى احلكم. -وكلام فقد الرشط انتفى احلكم -أي فقد الرشط -قوهلم: فُ

كم ) فقد أثبتنا التالزم بني فذهب بعض العلامء إىل أن ذلك من االستدالل ألنا إذا قلنا مثال: ( وجد السبب فوجد احل

وجود السبب ووجود احلكم بحيث يلزم من العلم باألول العلم بالثاين فيكون دليال وبام أنه ليس بنص أو إمجاع أو قياس 

فتقر إىل بيان وهو أن نعني املقتيض ما تفيكون استدالال، غاية ما يف األمر أن املقدمة الصغر وهي أنه وجد املقتىض مثال 

 نبنيّ وجوده ليثبت احلكم.هو و

ل فعني املقتيض والرشط واملانع وبني وجود املقتيض وبني وجوددليال وذهب األكثر إىل أن ذلك ليس   بإمجاله فإذا فصّ

ه عىل األصل أي أن فقده موافق املانع يف املسألة فحني ذلك يكون من االستدالل، وال حاجة إىل تبيني انتفاء الرشط ألن

 ألصل العدم.

 . تتبع أمور جزئية ليحكم بحكمها عىل ما يشمل تلك اجلزئيات وغريهاوهو:  ومن االستدالل االستقراءلثا: ثا

 .وهو نوعان: تام وناقص

 . ما كان التتبع فيه جلميع اجلزئيات إال صورة النزاعهو: و االستقراء التام -١

ت التي تتبعت تدل عىل أن احلكم هو كذا فهذه كأن خيتلف جمتهدان يف صورة معينة فيقول أحدمها لآلخر: كل اجلزئيا

 حكم أخواهتا.هلا نفس  اجلزئية الصورة

 . وهو عند أكثر العلامء حجة قطعية عىل ثبوت احلكم يف صورة النزاع أيضا

وقيل: ليس بقطعي الحتامل أن تكون صورة النزاع وحدها خمالفة ملا قد استقرئ وهو الذي عليه املناطقة ومثلوا بأن تتبع 

مجيع احليوانات ما عدا التمساح يوصل إىل نتيجة هي: أن كل حيوان حيرك فكه األسفل عند املضغ، ولكن التمساح قد 

 جة قطعية. يخرج عن هذه القاعدة فال يكون االستقراء تاما وال النت

 ومنه يعلم أن االستقراء عند األصوليني دائام ناقص عند املناطقة.

 .كان التتبع فيه ألكثر اجلزئيات ماوهو:  االستقراء الناقص -٢

 .ئوهو دليل ظني؛ الحتامل أن تكون اجلزئيات غري املستقرأة خمالفة ملا قد استقر

 .إحلاق الفرد باألغلبوإثبات احلكم بالناقص يسمى 

 مثاله: استقراء اإلمام الشافعي لبعض نساء زمانه يف أحكام احليض واحلمل.

 يات املتصفحة، فكلام كانت أكثر كان الظن أقو.وخيتلف فيه الظن باختالف عدد اجلزئ
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 ) شرح النص( 
 

 الكتاُب الخاِمُس في االستداللِ 
م: الدليلُ يقتيض أنْ ال  ، وقوهلُ ا االقرتاينُّ واالستثنائيُّ لَ قطعً ، فدخَ يٍّ : دليلٌ ليسَ بنصٍّ وال إمجاعٍ وال قياسٍ رشعِ وهوَ

ولِفَ يف كذا ملعنىً مفقودٍ يف ، وعدمُ وجدانِ دليلِ  يكونَ كذا خُ ، ويف األصحِّ قياسُ العكسِ صورةِ النِّزاعِ فتبقى عىل األصلِ

دَ املقتيض أو املانِ  احلكمِ  جِ م: وُ ، ال لقوهلِ ِ أَو األصلِ ربْ مَ تكليفُ الغافِلِ وال دليلَ بالسَّ عُ كقولِنا: احلكمُ يستدعي دليالً وإال لزِ

. دَ الرشطُ جممالً قِ  أو فُ

: االستقر ا فظنيٌّ ويسمى إحلاقَ الفردِ باألغلبِ مسألةٌ ا فقطعيٌّ عندَ األكثرِ أو ناقِصً   .اءُ باجلزئيِّ عىل الكيلِّ إنْ كانَ تامًّ

.......................................................................................................................

سُ يف اال(  : دليلٌ ليسَ بنصٍّ  ستداللِ الكتابُ اخلامِ يٍّ ) من كتاب أو سنة ( وهوَ ) ال منطقي وقد وال إمجاعٍ وال قياسٍ رشعِ

لَ تقدمت فال يقال التعريف املشتمل عليها تعريف باملجهول (  ا ) يف االستدالل ( فدخَ ) أي بال خالف القياس قطعً

املنطقي وهو: قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته  ) ومها نوعا القياساالستثنائيُّ ) القياس (  و االقرتاينُّ (

إن  :قول آخر وهو النتيجة فإن كان الالزم أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل فهو االستثنائي وإال فاالقرتاين، فاالستثنائي نحو

نبيذ مباحا فهو ليس كان النبيذ مسكرا فهو حرام، لكنه مسكر ينتج فهو حرام فالنتيجة مذكورة بنفسها، أو إن كان ال

كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام،  :رتاين نحوق، واالوالنتيجة مذكورة بنقيضها بمسكر لكنه مسكر ينتج فهو ليس بمباح

وسمي القياس استثنائيا الشتامله عىل حرف االستثناء لغة وهو لكن  ،ينتج كل نبيذ حرام وهو مذكور فيه بالقوة ال بالفعل

) أي العلامء  مهلُ قو ) دخل فيه قطعا ( و ( أي التصاهلا من غري فصل بينها بحرف االستثناء ئهواقرتانيا القرتان أجزا

ملعنىً مفقودٍ يف صورةِ النِّزاعِ  (ي يف صورة مثال ) أ يف كذا ) الدليل ( فَ ولِ كذا خُ  ) األمر ( ال يكونَ  يقتيض أنْ  الدليلُ (

الدليل يقتيض امتناع تزويج املرأة مطلقا وهو ما فيه من إذالهلا  :ن يقال) الذي اقتضاه الدليل كأ عىل األصلِ  ) هي ( فتبقى

 بالوطء وغريه الذي تأباه اإلنسانية لرشفها، خولف هذا الدليل يف تزويج الويل هلا فجاز لكامل عقله وهذا املعنى مفقود يف

يف األصحِّ قياسُ  ) دخل فيه ( و متناع (، فيبقى تزوجيها نفسها الذي هو حمل النزاع عىل ما اقتضاه الدليل من االاملرأة

 :) وهو إثبات عكس حكم يشء ملثله لتعاكسهام يف العلة كام مر يف خرب أيأيت أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قالالعكسِ 

فإتيان الشهوة ىف حرام أصل وحكمه الوزر وعلته كون الوضع ىف حرام، . أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه وزر

الشهوة ىف احلالل فرع وحكمه األجر وعلته كون الوضع ىف حالل، فكل من ثبوت األجر وثبوت الوزر عكس وإتيان 

،ل: وقي اآلخر، فتعاكس العلتني املذكورتني مقتض لكون احلكم املرتتب عىل أحدامها عكس احلكم املرتتب عىل األخر

 ) وذلك بأن مل جيد الدليلَ دمُ وجدانِ دليلِ احلكمِ ع ) دخل فيه يف األصح ( و (ليس بدليل كام حكي عن بعض أصحابنا 

ليس بدليل، إذ ال يلزم من عدم وجدان الدليل عدمه،  :املجتهد بعد الفحص الشديد، فهو دليل عىل انتفاء احلكم، وقيل

مَ تكليفُ ما (  الذي ذكره يف مسألة ) للخصم يف إبطال احلكم ناكقولِ  وذلك ( ) حيث  الغافِلِ  احلكمُ يستدعي دليالً وإال لزِ
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ِ  ) عىل حكمك (وال دليلَ  وجد احلكم بدون دليل مفيد له ( ربْ )  أَو األصلِ  ) فإنا سربنا األدلة فلم نجد ما يدل عليه ( بالسَّ

االستقراء واالستصحاب واالستحسان،  االستدالل فإن األصل املستصحب عدم الدليل عليه فينتفي هو أيضا، ودخل يف

ال  ام اآلتية، وإنام أفرد كل منها بالرتمجة بمسألة ملا فيه من التفصيل وقوة اخلالف مع طول بعضه (وقول الصحايب واالهل

م دَ الرشطُ  ) أي الفقهاء ( لقوهلِ قِ دَ املقتيض أو املانِعُ أو فُ جِ ) يف األصح، وال جممالً ل يف االستدالل حالة كونه ( ) فال يدخوُ

 إذا عني املقتيض ، وإنام يكون دليال: وجد دليل احلكم فوجد،وهذه دعو التقبلبمثابة قولك يكون دليال بل دعو دليل

ألنه عىل وفق األصل،  وهو الرشط  وجود األولني وال حاجة إىل بيان فقد الثالثوبنيّ  ،واملانع والرشطأي السبب اخلاص 

املقتيض وعىل انتفائه بالنسبة إىل  عىل وجود احلكم بالنسبة إىل ورجحه األصل فيكون دليال يدخل يف االستدالل :وقيل

: االستقراءُ باجلزئيِّ عىل (  جممال ما لو كان معينا فيكون استدالال ودليال وخرج بقوله ،ومها الرشط واملانع اآلخرينِ  مسألةٌ

ا بأن يتتبع جزئيات كيل ليثبت حكمها له ( )الكيلِّ   ) ـهو دليل ( فـ () بأن كان بكل اجلزئيات إال صورة النزاع  إنْ كانَ تامًّ

ليس بقطعي الحتامل خمالفة تلك  :) من العلامء، وقال األقل منهم عندَ األكثرِ  ) يف إثبات احلكم يف صورة النزاع ( قطعيٌّ 

ا ) كان ( أو هو منزل منزلة العدم ( :قلنا ،الصورة لغريها عىل بعد ) بأن كان بأكثر اجلزئيات اخلايل عن صورة النزاع  ناقِصً

) األعم،  باألغلبِ  ) النادر ( الفردِ  إحلاقَ  ) هذا عند الفقهاء ( ويسمى ( أ) فيها ال قطعي الحتامل خمالفتها للمستقر فظنيٌّ  (

 .وخيتلف فيه الظنّ باختالف اجلزئيات، فكلام كان االستقراء فيها أكثر كان أقو ظنا
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 االستدالل -بعد المائة العاشرالدرس 
 

 شرع من قبلنا – االستصحاب
 

 .ثبوت أمر  يف الزمن الثاين لثبوته يف الزمن األول لفقد ما يصلح للتغيريهو:  االستصحابأوال: 

بأنه  ا اآلن يف الزمن الثايننعدمه، حكم ومعناه: أننا إذا عرفنا حكام من األحكام يف الزمن املايض، ومل يظهر لنا ما يدل عىل

 وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء. ألنه مل يظن عدمه، ال زال باقيا عىل ما كان عليه؛

 وينقسم إىل أقسام:

. كوجوب صالة سادسة ووجوب صوم رجب، أي نفي ما نفاه العقل ومل يثبته الرشعوهو:  استصحاب العدم األصيل -١

 ها.حكم العقل بالرباءة األصلية إىل أن يرد السمع فينقله عنه. ومنه استصحاب براءة الذمة حتى يقوم الدليل عىل شغل

 .الناسخ له مغريه وهو واستصحاب النص إىل ورود، استصحاب العموم يف العام إىل ورود املغريّ له وهو املخصص -٢

 ، كثبوت امللك بالرشاء إىل ورود املغريّ كالبيع املزيل للملك.استصحاب ما دلّ الرشع عىل ثبوته لوجود سببه -٣

 املستصحب. و فيقدم الظاهر عىل األصلإال إن عارض األصل ظاهر غالب ذو سبب ظنّ أنه أق

فوجد متغريا واحتمل أن يكون التغري بالبول كام احتمل أن يكون بطول املكث وقرب  مثاله: إذا وقع بول يف ماء كثري

، فهنا تعارض األصل وهو الطهارة والظاهر وهو النجاسة بالبول  العهد بعدم تغريه أي مل يمض وقت طويل منذ أن تغريّ

 .ظاهر وهو النجاسة عىل األصل وهو استصحاب الطهارةفيقدم ال

أي إذا حصل إمجاع يف حال واختلف فيه يف حال أخر، فهل حيتج . اإلمجاع يف حمل اخلالف الاستصحاب ح -٤

 باستصحاب اإلمجاع فيحكم عىل احلالة الثانية بام حكم به عىل احلال األوىل. يف ذلك خالف. واملختار عدم حجيته.

ال ينقض الوضوء قبل خروجه. أما إذا خرج ففيه  -كالقيح -من غري السبيلني مجاع عىل أن اخلارج النجسمثاله: اإل

 خالف.

 فالقائلون باستصحاب اإلمجاع قالوا: ال ينتقض الوضوء استصحابا حلالته قبل خروجه الذي أمجعوا أنه غري ناقض.

، عكس االستصحاب املتقدم أي ته يف الزمن الثاينثبوت أمر يف الزمن األول لثبووهو:  االستصحاب املقلوب -٥

 وقد اختلف يف حجيته.  االستدالل باحلال عىل املايض.

 مثاله: ما لو قيل يف املكيال املوجود اآلن إنه نفسه الذي كان يف زمن النبي صىل اهللا عليه وسلم. 

وم ثابتا أمس لكان غري ثابت أمس إذْ ال وقد يقال يف توجيه االستدالل باالستصحاب املقلوب: لو مل يكن الثابت الي

مفروض  ألنه، وإذا كان غري ثابت يقيض استصحاب أمس بأنه اليوم غري ثابت وليس كذلك واسطة بني الثبوت وعدمه

 وحاصله أن ثبوته اآلن عالمة عىل ثبوته يف املايض. الثبوت اليوم.

 ؟ خالف.  يطالب إال إذا أثبت حكام ال إن نفاهإذا نفى أحدٌ حكام فهل يطالب بدليله عىل النفي أو الثانيا: 
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 واملختار أن النايف ليشء يطالب بدليل عىل انتفائه إن مل يعلم انتفاء ذلك اليشء بالرضورة، فإن علم انتفاؤه رضورة فال.

 .األخذ باألخف وال باألثقل يف يشء بل جيوز كل منهام ألن األصل عدم الوجوب عند االختالف ال جيبثالثا: 

 العرس. موال يريد بك وقيل: جيب األخذ باألخف لقوله تعاىل: يريد اهللا بكم

 وقيل: جيب األخذ باألثقل ملا فيه من االحتياط.

 ؟ خالف.هل كان النبي صىل اهللا عليه وسلم متعبّدا برشع، أي مكلفا برشع قبل النبوةرابعا: 

 واملختار أنه كان متعبدا برشع من غري تعيينه.

 وة فهنالك قوالن:أما بعد النب

ن قبلنا رشع لنا ما مل ينسخ.  فقيل: هو مكلف برشيعة ما قبله ما مل ينسخ ولذا قالوا: رشع مَ

وقيل: هو ال يتعبد برشيعة من قبله ألن له رشيعته اخلاصة الناسخة ملا قبلها من الرشائع ولذا قالوا: رشع من قبلنا ليس 

 لنا. ارشع

. قال تعاىل: خلق بعثة أصل األشياء النافعة هو احلل، وأصل األشياء الضارة هو التحريمالقول املختار أنه بعد الخامسا: 

م زينة اهللا التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.  لكم ما يف األرض مجيعا. وقال تعاىل: قل من حرّ

رشع بل األمر موقوف إىل : ال حكم قبل الهوأما قبل البعثة فقد تقدم اخلالف يف مسألة التحسني والتقبيح وذكرنا أن

 وروده.
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 ) شرح النص( 
 

ِ  األصحُّ أَنَّ استصحابَ العدمِ األصيلِّ والعمومِ أو النصِّ وما دلَّ الرشعُ عىل ثبوتِهِ لوجودِ سببِهِ إىل ورودِ   إال إنْ  ةٌ حجّ  املغريِّ

ً  دَ جِ وُ  فَ كثريٍ  يف ماءٍ  وقعَ  كبولٍ  مُ أقو فيقدَّ  هُ نَّ أَ  نَّ ظُ  ذو سببٍ  بٌ غالِ  رٌ ظاهِ  هُ ضَ عارَ  َ  ا واحتملَ متغريِّ وال  ،العهدُ  بَ رُ وقَ  بهِ  هُ تغريَّ

 للتغيريِ  حُ ما يصلُ  لفقدِ  لِ يف األوَّ  هِ يف الثاين لثبوتِ  أمرٍ  ثبوتُ  فاالستصحابُ  اخلالفِ  يف حملِ  اإلمجاعِ  حالِ  باستصحابِ  حيتجُّ 

 هُ بأنَّ  أمسِ  استصحابُ  فيقيض ثابتٍ  غريَ  لكانَ  ا أمسِ ثابتً  اليومَ  ابتُ الث لو مل يكنْ  :فيهِ  يقالُ  وقدْ  فمقلوبٌ  يف األولِ  هُ أما ثبوتُ 

 .تٌ ثابِ  هُ عىل أنَّ  فدلَّ  كذلكَ  وليسَ  ثابتٍ  غريُ  اليومَ 

 .وال باألثقلِ  باألخفِّ  األخذُ  ال جيبُ  هُ وأنَّ  ،وإال فال رضورةً  النفيُ  مل يعلمْ  نْ إ بدليلٍ  بُ النايف يطالَ  أنَّ  : املختارُ مسألةٌ 

 املنافعِ  أصلَ  وأنَّ  ها املنعُ وبعدَ  ،هِ عن تعيينِ  والوقفُ  برشعٍ  البعثةِ  ا قبلَ دً متعبّ  كانَ  مَ وسلَّ  عليهِ  صىل اهللاُ هُ أنَّ  : املختارُ مسألةٌ 

 .التحريمُ  واملضارِّ  احللُّ 

...................................................................................................................... 

أنه حجة عندنا دون احلنفية بأقسامه اآلتية عىل خالف عندنا معارش الشافعية يف  وقد اشتهر االستصحاب يف ) مسألةٌ  (

) وهو نفي ما األصحُّ أَنَّ استصحابَ العدمِ األصيلِّ األخري منها وهو استصحاب اإلمجاع، وعند غرينا يف األولني أيضا ( 

ما دلَّ الرشعُ عىل  ) استصحاب (العمومِ أو النصِّ و  ) استصحاب ( ومل يثبته الرشع كوجوب صوم رجب ( نفاه العقل و

ِ  ) كثبوت امللك بالرشاء ( ثبوتِهِ لوجودِ سببِهِ  ) هلا من إثبات الرشع ما نفاه العقل، ومن خمصص أو ناسخ أو  إىل ورودِ املغريِّ

 ،ليس بحجة :لي) فيعمل به إىل ورود املغري، وق ةٌ حجّ  ن املذكورات (أي كل م ،سبب عدم ما دل الرشع عىل ثبوته

نَّهُ أقو  واألصح األول فيقدم األصل عىل الظاهر ( رٌ غالِبٌ ذو سببٍ ظُنَّ أَ هُ ظاهِ ضَ )  مُ فيقدَّ  ) من األصل (إال إنْ عارَ

ا عليه ( ً دَ متغريِّ جِ َ  كبولٍ وقعَ يف ماءٍ كثريٍ فَوُ ) بعدم  العهدُ  بَ وقرُ  ) وتغريه بغريه مما ال يرض كطول املكث ( هُ بهِ واحتملَ تغريُّ

ا أقو، فقدمت فإن استصحاب طهارته التي هي األصل عارضته نجاسته الظاهرة الغالبة ذات السبب التي ظنّ أهن ،تغريه

عدم التغري قبل وقوع البول يف املثال ب أي طال الزمن بالظاهر، بخالف ما مل يظن أنه أقو بأن بعد العهد عىل الطهارة عمال

) أي إذا أمجع عىل  اخلالفِ  يف حملِ  مجاعِ إلا حالِ  باستصحابِ  ال حيتجُّ  ) األصح أنه ( وال قريب وال بعيد (  أو مل يكن عهد

مثاله اخلارج  ،حيتج :حكم يف حال ثم اختلف فيه يف حال آخر، فال حيتج باستصحاب ذلك احلال يف هذا احلال، وقيل

)  فاالستصحابُ (  ابا ملا قبل اخلروج من بقائه املجمع عليهصحري السبيلني ال ينقض الوضوء عندنا استالنجس من غ

) من  للتغيريِ  حُ ما يصلُ  لفقدِ  لِ يف األوَّ  هِ الثاين لثبوتِ  ) الزمن ( يف أمرٍ  ثبوتُ  الشامل لألنواع السابقة وينرصف االسم إليه (

يف املعاملة هبا من  تروج قليال فيام حال عليه احلول من عرشين دينارا ناقصةستصحاب باالاألول إىل الثاين، فال زكاة عندنا 

) كأن يقال يف  مقلوبٌ  ) ـاستصحاب ( فـ ) لثبوته يف الثاين ( لِ يف األوّ  ) أي األمر ( هُ أما ثبوتُ  رواج الكاملة ( بيع ورشاء

صحاب احلال يف املايض، إذ األصل موافقة املايض للحال املكيال املوجود اآلن كان عىل عهده صىل اهللا عليه وسلّم باست

) أي يف االستصحاب املقلوب ليظهر االستدالل به لرجوعه يف املعنى إىل  فيهِ  يقالُ  وقدْ  واالستدالل به خفيّ (
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بوت وعدمه ) أمس، إذ ال واسطة بني الثلو مل يكنْ الثابتُ اليومَ ثابتًا أمسِ لكانَ غريَ ثابتٍ  االستصحاب املستقيم (

هُ اليومَ غريُ ثابتٍ  ) اخلايل عن الثبوت فيه ( أمسِ  فيقيض استصحابُ (  فدلَّ  ) ألنه مفروض الثبوت اليوم ( وليسَ كذلكَ بأنَّ

أي  ) النفيُ  مل يعلمْ  إنْ  ( ئه) عىل انتفا بدليلٍ  بُ يطالَ  ) ليشء ( النايف أنَّ  املختارُ  مسألةٌ ( ) أمس أيضا  تٌ ثابِ  هُ أنَّ  عىل ) ذلك (

ال يطالب به،  :) بأن علم نظرا أو ظن ألن غري الرضوري قد يشتبه فيطلب دليله لينظر فيه، وقيل رضورةً  انتفاء اليشء (

) يطالب بدليل عىل انتفائه ألن  فال ) أي وإن علم انتفاؤه رضورة ( وإال يطالب به يف العقليات ال الرشعيات ( :وقيل

) يف يشء، بل جيوز أنَّهُ ال جيبُ األخذُ باألخفِّ وال باألثقلِ  ) املختار ( و لينظر فيه (الرضوريّ ال يشتبه حتى يطلب دليله 

 .يريد اهللا بكم اليرس وال يريد بكم العرس: جيب األخذ باألخف لقوله تعاىل :كل منهام ألن األصل عدم الوجوب، وقيل

أنَّهُ صىل اهللاُ عليهِ وسلَّمَ  قال ابن احلاجب وغريه ( ) كام رُ املختا مسألةٌ (  جيب األخذ باألثقل ألنه أكثر ثوابا وأحوط :وقيل

ا  ) ملا يف األخبار من أنه كان يتعبد كان  برشعٍ  البعثةِ  قبلَ  فا نفسه بالعبادة (فا ومكلِّ ) بفتح الباء وكرسها أي مكلَّ كانَ متعبّدً

ر من غري تعبد فإن العقل وتلك أعامل رشعية يعلم ممن مارسها قصد موافقة أمر الرش ،يصيل كان يطوف ع، وال يتصوّ

) أي  هِ عن تعيينِ  الوقفُ  ) املختار ( و بالوقف وهو ما اختاره األصل ( :وقيل ،مل يكن متعبدا :بمجرده ال حيسنه، وقيل

ما  :عيسى، وقيل :موسى، وقيل :إبراهيم، وقيل :نوح، وقيل :هو آدم، وقيل :تعيني الرشع بتعيني من نسب إليه، وقيل

ألن له رشعا  ؛) من تعبده برشع من قبله املنعُ  ) أي بعد البعثة ( هابعدَ  ) املختار ( و أنه رشع من غري تعيني لنبيّ ( ثبت

) املختار بعد  و تعبد بام مل ينسخ من رشع من قبله أي ومل يرد فيه وحي له استصحابا لتعبده به قبل البعثة ( :خيصه، وقيل

ذكره يف معرض االمتنان وال  .خلق لكم ما يف األرض مجيعا: ) قال تعاىلالتحريمُ  حللُّ واملضارِّ أنَّ أصلَ املنافعِ ا البعثة (

ار. رواوقال صىل اهللا عليه وسلّم:  ز،جلائيمتنّ إال با َ رَ وال رضِ َ يف : يف األوسط ه ابن ماجة وغريه، وزاد الطرباينال رضَ

فيها التحريم، أما حكم املنافع واملضارّ قبل البعثة فتقدم أوائل األصل يف األشياء احلل، وقيل األصل  :وقيل .اإلسالم

 .ال حكم قبل الرشع بل األمر موقوف إىل وروده :الكتاب حيث قيل
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 االستدالل -بعد المائة الحادي عشرالدرس 
 

 امتةاخل -اإلهلام -قول الصحايب -حساناالست
 

االصطالح فقد اختلفوا يف بيان حقيقته فذكروا له عدة تفسريات . وأما يف االستحسان يف اللغة: عدُّ اليشء حسنا :أوال

 منها: 

 . أي ال يتمكن من بيانه للناس.دليل ينقدح يف نفس املجتهد تقرص عنه عبارته -١

دَّ هذا بأن الدليل الذي ينقدح يف نفس املجتهد إن حتقق ثبوته يف نفسه فهو مقبول اتفاقا. وال أثر لعجزه عن التعبري عنه.  ورُ

 وإن مل يتحقق فهو مردود.

 . وال خالف فيه هبذا املعنى فإن أقو القياسني مقدم عىل اآلخر قطعا.عدول عن قياس إىل قياس أقو منه -٢

مثاله: العنب فإنه قد ثبت حتريم بيعه بالزبيب سواء أكان عىل رأس الشجر أم ال قياسا عىل الرطب، ثم إن الشارع أرخص 

بالتمر وهو املعروف ببيع العرايا، فقسنا عليه العنب وتركنا القياس األول لكون  نخلؤوس اليف جواز بيع الرطب عىل ر

 الثاين أقو، فلام اجتمع يف القياس الثاين القوة واالضطرار إليه كان استحسانا.

 العامة. مقتىض العادة للمصلحة. أي هو عدول عن مقتىض الدليل العام إىل عدول عن الدليل إىل العادة للمصلحة -٣

 .مثاله: جواز دخول احلامم من غري تعيني زمن املكث وال قدر املاء الذي يستعمله

دّ هذا بأنه إن كان جاريا يف زمن النبي صىل اهللا عليه وسلم أو يف عهد الصحابة أو التابعني ومل ينكروه فقد قام دليله  ورُ

 يف تلك االزمان فهي مردودة.بالسنة أو اإلمجاع فيعمل هبا قطعا. وإن مل تثبت تلك العادة 

، ألهنم ذكروا يف فيه وهلذا قال العالمة عضد الدين اإلجيي يف رشحه عىل املخترص: واحلقّ أنه ال يتحقق استحسان خمتلف

ا ال تصلح حمال للخالف؛ ألن بعضها مقبول اتفاقا وبعضها مردد بني ما هو مقبول اتفاقا وما هو مردود  تفسريه أمورً

ويقصد باملردد التعريف األول دليل ينقدح.. إلخ فإنه يسأل ماذا تقصد بينقدح إن كان بمعنى يتحقق ثبوته اتفاقا. اهـ  

فلم يتحقق معنى لالستحسان مما ذكر فيجب العمل به اتفاقا وال أثر لعجزه وإن كان بمعنى أنه شاك فيه فهو مردود اتفاقا، 

 ع.إلمام الشافعي: من استحسن فقد رشيه فيصدق عليه قول ا، فإن حتقق وثبت استحسان خمتلف فيصلح حمال للنزاع

وليس من االستحسان الذي الكالم فيه استعامل هذا اللفظ عند اإلمام الشافعي يف مسائل قام عنده الدليل عليها فليس 

 النزاع يف جواز استعامل هذا اللفظ بمعناه اللغوي بل يف حقيقته املضطربة.

 الشافعي: ل اإلماموومن تلك املسائل ق

 أستحسنُ التحليف عىل املصحف. -١

 أسستحسن أن يرتك للمكاتب يشء من نجوم الكتابة. أي يرتك للعبد املكاتب شيئا من أقساط املبلغ. -٢

 ثالثني درمها. أو ما قيمته ذلك وهذا أدنى املستحب.-أي متعة الطالق -أستحسن يف املتعة -٣
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نٌ أن يضع أصبعيه يف صامخي أذنيه -٤ سَ   إذا أذن. حَ

، . أما عىل التابعني فمن بعدهم فاألصح أنه ليس حجة كذلكاتفاقا قول الصحايب ليس حجة عىل صحايب آخرثانيا: 

 وقيل: حجة.

 وأما قول الصحايب فيام ال جمال للرأي فيه فهو حمتج به العتباره يف حكم املرفوع ال من حيث إنه قول له.

؟ خالف. قيل: يقلد، وقيل: ال يقلد ألن مذاهبهم مل تدون وتفصل فيها  ألربعةوهل يقلّد الصحايب كام يقلد األئمة ا

 املسائل كام حصل لألئمة األربعة.

 أما موافقة الشافعي لزيد بن ثابت ريض اهللا عنه يف الفرائض فليس تقليدا له بل وافق اجتهاده اجتهاد زيد. 

 . فهل يعترب دليال يف إثبات األحكام؟يطمئن به قلبه ويثلج به صدره اإلهلام: أن يوقع اهللا تعاىل شيئا يف قلب املؤمنثالثا: 

 واطره ألنه ال يأمن دسيسة الشيطان فيها. وقيل: يعترب يف حق نفسه. خال يعترب من غري املعصوم لعدم الثقة ب

 هي: مبنى الفقه عىل أربعة قواعدرابعا: 

رفع بالشك -١ كم الشيطانُ يف صالته . ورد يف مسند البزار أن رسول اليقني ال يُ اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال: يأيت أحدَ

وأصله يف  فينفخ يف مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ومل حيدث، فإذا وجد ذلك فال ينرصف حتى يسمع صوتا أو جيد رحيا.

 الصحيحني.

 يف الطهارة فهو حمدث.ومن مسائل هذه القاعدة: من تيقن الطهارة وشك يف احلدث فهو متطهر. ومن تيقن احلدث وشك 

 . رو أمحد والبيهقي وابن ماجه وغريهم أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال: ال رضر وال رضار.الرضر يُزال -٢

ج عىل  هذه القاعدة مسائل منها: وجوب رد املغصوب  وضامنه إذا تلف. ويتخرّ

وا.. قال اهللا تعاىل: يريد اهللا بكم اليرس وال ياملشقة جتلب التيسري -٣ وا وال تعرسّ  ريد بكم العرس. ورو الشيخان: يرسّ

 ويتخرج عىل هذه القاعدة مجيع الرخص والتسهيالت كالفطر وقرص الصالة للمسافر.

ة -٤ مَ َكَّ ام إلثبات حكم رشعي إذا مل يرد نص يف ذلك احلكم املراد إثباته. قال تعاىل: . العادة حمُ كَ خذ أي أن العادة جتعل حَ

وقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم هلند ملا شكته شح أيب سفيان: خذي ما يكفيك وولدك  رف.العفو وأمر بالع

 باملعروف. رواه البخاري. واملعروف هو املتعارف عليه بني الناس وهذا يدل عىل أن العرف معمول به.

 ء.ومن مسائل هذه القاعدة حتديد أقل مدة احليض والنفاس فإنه يرجع فيها إىل عادة النسا

. وقد قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: إنام األعامل بالنيات. األمور بمقاصدهاوزاد بعضهم قاعدة هي األهم وهي: 

 متفق عليه.

 ومن مسائل هذه القاعدة وجوب النية يف الوضوء.

هم: ترجع إىل وقال بعض ،وقال بعضهم: إن مسائل الفقه ترجع إىل قاعدة واحدة وهي: اعتبار املصالح ودرء املفاسد

 اعتبار املصالح، فإن درء املفاسد راجع إىل اعتبار املصالح.

 والواقع أن مسائل الفقه ال يمكن إرجاعها إىل القواعد املذكورة إال بتكلف وتعسف.



٤١٢ 
 

 ) شرح النص( 
 

قْ  حُ يف نفسِ املجتهدِ تَ دِ نْقَ َ بدليلٍ يَ ، وفُرسِّ : املختارُ أَنَّ االستحسانَ ليس دليالً ُ مسألةٌ ، ورُ عنهُ عبارتُ  رصُ  قَ قَّ حتَ  نْ إِ  هُ بأنَّ  دَّ هُ

ٌ فمعتَ  ها وإال دليلُ  قامَ  فقدْ  ا حقٌ أهنَّ  تَ بَ ثَ  إنْ  هُ بأنَّ  دَّ ورُ  ،إىل العادةِ  عن الدليلِ  أو فيهِ  إىل أقو وال خالفَ  عن قياسٍ  وبعدولٍ  ،ربَ

 طَّ حلوا ،باملصحفِ  التحليفَ  الشافعيِّ  استحسانُ  نهُ مِ  وليسَ  ،عَ فقد رشَ  بهِ  ن قالَ فمَ  فيهِ  فٌ خمتلَ  استحسانٌ  قَ حتقَّ  فانْ  ،تْ دَّ رُ 

 مها. ونحوَ  يف الكتابةِ 

ا يف زيدً  الشافعيِّ  فاقُ ا وِ مَّ أَ  ،دُ لَّ قَ ال يُ  هُ أنَّ  ، واألصحُّ يف األصحِّ  هِ ا وغريِ وفاقً  عىل آخرَ  ةٍ حجَّ  الصحايب غريُ  : قولُ مسألةٌ 

  .اال تقليدً  فلدليلٍ  الفرائضِ 

ُصُّ  رُ دْ له الصَّ  نُّ يطمئِ  إيقاعُ يشءٍ يف القلبِ  وهوَ  اإلهلامَ  نَّ أَ  حُّ : األصمسألةٌ   غريِ  نْ مِ  ةٍ جَّ حُ  غريُ  هِ أصفيائِ  بعضَ  اهللاُ بهِ  خيَ

  .معصومٍ 

ةٌ  والعادةَ  ،التيسريَ  جتلِبُ  ةَ واملشقَّ  ،زالُ يُ  والرضرَ  ،كِّ بالشَّ  رفعُ ال يُ  اليقنيَ  عىل أنَّ  : مبنى الفقهِ خامتةٌ  مَ َكَّ  .حمُ

....................................................................................................................... 

: املختارُ أَنَّ االستحسانَ ليس دليالً  ( اتبعوا أحسن ما أنزل و :تعاىل هِ لقولِ  هو دليلٌ  :عليه وقيل يدلُّ  ال دليلَ  ) إذْ مسألةٌ

ُ  املراد باألحسن األظهر واألوىل ال االستحسان ( قلنا .إليكم رصُ حُ يف نفسِ املجتهدِ تَقْ دِ نْقَ َ بدليلٍ يَ دَّ عنهُ عبارتُ  وفُرسِّ ، ورُ هُ

هُ  قَ  إنْ  ) أي هذا الدليل (بأنَّ قَّ َ ٌ  ) بفتح التاء عند املجتهد ( حتَ ) وال يرضّ قصور عبارته عنه قطعا، وإن مل يتحقق عنده  فمعتَربَ

أقو  ) هبذا املعنى، إذْ  وال خالفَ فيهِ  ) منه ( أقو ) قياس (بعدولٍ عن قياسٍ إىل ) فرس أيضا ( و قطعا (فمردود 

) ملصلحة، كدخول احلامم بال تعيني أجرة وزمن  عن الدليلِ إىل العادةِ  ) بعدول ( أو القياسني مقدم عىل اآلخر قطعا (

بَتَ  ( تعيني قدره مع اختالف أحوال الناس يف استعامل املاءوكرشب املاء من السقاء بال  ،مكث فيه وقدر ماء هُ إنْ ثَ دَّ بأنَّ ورُ

ا  ) من  فقدْ قامَ دليلُها وال من األئمة (منه ) جلرياهنا يف زمنه صىل اهللا عليه وسلّم، أو بعده بال إنكار  حقٌ  ) أي العادة (أهنَّ

دَّتْ  ثبت حقيتها () أي وإن مل ي وإال السنة أو اإلمجاع فيعمل هبا قطعا ( ) قطعا فلم يتحقق بام ذكر استحسان خمتلف فيه رُ

قَ ( عَ  ) بحيث يصلح أن يكون حمال للنزاع (فانْ حتقَّ ن قالَ بهِ فقد رشَ وقيل بالتشديد  ،) بالتخفيفاستحسانٌ خمتلَفٌ فيهِ فمَ

نهُ  ( مل يعتقد جوازهإن  أو كبرية إن اعتقد جوازه ل نفسه وليس له ذلك ألنه كفربأي وضع رشعا من ق ) أي من  وليسَ مِ

، واحلطَّ يف الكتابةِ  االستحسان املختلف فيه أن حتقق ( ) ليشء من نجومها استحسانُ الشافعيِّ التحليفَ باملصحفِ

مها( لفظ ) كاستحسانه يف املتعة ثالثني درمها، وإنام قال ذلك ألدلة فقهية مبينة يف حماهلا، وال ينكر التعبري ب ونحوَ

: قولُ الصحايبِّ  ( عن حكم ثبت بدليل الستحسانا ةٍ عىل ) املجتهد ( مسألةٌ ا  ) صحايب ( غريُ حجَّ  هِ غريِ  ) عىل ( وآخرَ وفاقً

) ألن قول الصحايب ليس حجة يف نفسه، واالحتجاج به يف احلكم التعبدي من حيث إنه من قبيل يف األصحِّ  ) كتابعي (

قوله عىل غري الصحايب حجة فوق القياس  :قيف ال من حيث إنه قول صحايب، وقيلاملرفوع لظهور أن مستنده فيه التو

وعىل القول بأنه حجة لو اختلف صحابيان ، حجة دون القياس فيقدم القياس عليه :حتى يقدم عليه عند التعارض، وقيل



٤١٣ 
 

لَّدُ  ) أي الصحايب ( هُ نَّ أَ  ) ما عليه املحققون ( واألصحّ  يف مسألة فقوالمها كدليلني فريجح أحدمها بمرجح ( قَ بفتح  )ال يُ

ن بخالف مذهب غريه من األئمة األربعة ا  يقلد ( :وقيل ،الالم أي ليس لغريه أن يقلده ألنه ال يوثق بمذهبه إذ مل يدوّ أَمَّ

فاقُ  ا يف الفرائضِ  وِ د (يف املسألة ) حتى تردد  الشافعيِّ زيدً ا حيث تردّ  ( اجتهاده اجتهاده ) لزيد بأن وافق فلدليلٍ ال تقليدً

: األصحُّ أَنَّ اإلهلامَ وهوَ   إيقاعُ يشءٍ يف القلبِ  ( كام يقال أهلمه اهللا تعاىل الصرب وعرفا ) لغة إيقاع يشء يف القلب مسألةٌ

ُصُّ بهِ اهللاُ رُ خيَ دْ ةٍ  ) تعاىل ( يطمئِنُّ له الصَّ جَّ نْ غريِ معصومٍ  ) إن ظهر ( بعضَ أصفيائِهِ غريُ حُ لثقة بخواطره ألنه ال ) لعدم ا مِ

، أما من املعصوم تفيد نفعا الأدلة واستدلوا ب حجة مطلقا :هو حجة يف حقه فقط وقيل :وقيل ،يأمن دسيسة الشيطان فيها

 ) عىل مبنى الفقهِ (  لالستداللِ  ) خامتةٌ (  كالنبيّ صىل اهللا عليه وسلّم فهو حجة يف حقه وحق غريه إذا تعلق هبم كالوحي

) بمعنى  بالشكِّ  ) من حيث استصحاب حكمه ( عُ رفَ ال يُ  اليقنيَ  نَّ أَ  وإن مل يرجع أكثره إليها إال بتكلف (أربعة أمور، 

)  زالُ يُ  الرضرَ  ) أن ( و ، ومن مسائله من تيقن الطهر وشك يف احلدث يأخذ بالطهر (الشامل للظن والوهم مطلق الرتدد

) ومن مسائله جواز القرص  التيسريَ  بُ جتلِ  ةَ قَّ املشَ  ) أن ( و لف (وجوبا، ومن مسائله وجوب ردّ املغصوب وضامنه بالت

َ  العادةَ  ) أن ( و واجلمع والفطر يف السفر برشطه ( مها الرشع فيعمل) بفتح الكاف املشددة، أي  ةٌ مَ كَّ حمُ فهي  هبا رشعا حكّ

م قاصدها، ومن مسائله وجوب النية يف ، ومن مسائله أقل احليض وأكثره، وزاد بعضهم عىل األربعة أن األمور بمكاحلَكَ

 .الطهر

 



٤١٤ 
 

 التعادل والتراجيح -بعد المائة الثاني عشرالدرس 
 

 مقدمة
 

 . تقوية أحد الدليلني، والرتاجيح مجع ترجيح وهو: تقابل الدليلني عىل جهة التامنعالتعادل: أوال: 

 فهنا أقسام: .قطعيا واآلخر ظنيا أو يكون أحدمها نيظني أو نيقطعي اإما أن يكوندالن ن املتعاثم الدليال

هام بأن يدل أحدمها عىل ما ينايف اآلخر؛ ألن كال منهام يفيد أي تقابل اميمتنع تعادهلقطعيني فا فإن كان تعادل القطعيني-١

 أو نيأم نقلي نيعقلي ا، سواء كانكدال عىل حدوث العامل ودال عىل قدمه العلم القاطع، وال يتصور التعارض يف القطعيات

 فإنه جيوز تعارضهام باعتبار أن املتأخر ناسخ للمتقدم. أن القاطعني إذا كانا نقليني إال نقلياأحدمها عقليا واآلخر 

 وإن كان أحدمها قطعيا واآلخر ظنيا فهنا حالتان: تعادل القطعي والظني -٢

أمام بابه فظن أنه يف البيت  وخادمه فال يتصور التعارض بينهام وذلك كام إذا رأ إنسان مركب زيد عقليني اأن يكون -أ

داللة للمركب واخلادم عىل كونه يف ، ثم رآه يف نفس الوقت يميش يف الشارع فإنه يف هذه احلالة ال وخادمه لوجود مركبه

 الدار حال مشاهدته خارجها فال تعارض بينهام. أي تبطل داللة الظني فال يتصور التعارض من أساسه.

، غاية األمر ختلف الدليل عن املدلول، وهذا ال العطار يف حاشيته: واحلق أن داللة الظني باقية كذا ذكروا قال العالمة

  خيرجه عن داللته؛ إذْ حاصل الداللة كون اليشء بحالة يلزم من العلم به العلم بيشء آخر وهو موجود هنا. اهـ

الظني يدل عىل مقتضاه وإن ترك العمل به تقديام  أي ال يمتنع أن يبقى الدليل نقليني فال يمتنع تعارضهام اأن يكون -ب

 للقطعي عىل الظني أي أن الظني من النقليني باق عىل داللته حال داللة القطعي وإنام قدم القطعي عليه لقوته.

ة فقد اتفق األصوليون عىل جواز التعارض بينهام بالنسب ا ظنينيوإن كان -ويسمى الدليل الظني أمارة- تعادل الظنيني -٣

بعض  ، واختلفوا يف جوازه باعتبار الواقع ونفس األمر فذهب اجلمهور إىل جوازه، وقالويف ذهنه ملجتهدا يف ظن امل

إنه يمتنع تعادل األمارتني يف الواقع ونفس األمر من غري مرجح ألحدمها عىل اآلخر؛ ألن ذلك يؤدي إىل التناقض العلامء 

 وهو حمال. حيث نصب دليلني متعارضنييف كالم الشارع 

الظنيني فإهنام يتساقطان  نيفمتى وقع التعادل بني الدليل يف نفس األمر ظنينيوعىل القول األول وهو عدم امتناع تعارض ال

 نتني، وقيل: خيري بالعمل بينهام.كام يف تعارض البيّ 

وإن مل يكونا متعاقبني فالعمل بالقول ، إن نقل عن جمتهد قوالن متعاقبان يف مسألة فاملتأخر منهام هو قوله املعمول بهثانيا: 

ع عىل أحدمها. الذي يتضمن إشعارا برتجيحه  كأن قال: واألول منهام أشبه بالصحة أو فرّ

د بينهام، أي مل يظهر له وجه ترجيح، وقد وقع مثل ذلك لإلمام  فإن مل يتضمن ذلك واحد منهام دلّ عىل أن املجتهد قد تردّ

 سبعة عرش، ثم قيل يف كيفية ترجيح أحد قويل الشافعي ما ييل:مكانا أو  الشافعي يف ستة عرش
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عكسه أي يرجح القول  :قيل: يرجح قوله الذي خالف فيه اإلمام أبا حنيفة ألنه إنام خالفه لدليل عنده فيرتجح، وقيل

الدليل فلذلك قال:  لقوته بتعدد القائل به، واعرتض بعضهم بأن القوة إنام تنشأ من قوةالذي وافق فيه اإلمام أبا حنيفة 

قول أيب حنيفة أو خمالفه، فإن وقف  ااألصح الرتجيح بنظر املجتهد فام اقتىض ترجيحه بينهام فهو الراجح سواء كان موافق

 عن احلكم برجحان واحد منهام. نظره عن الرتجيح فالوقف

ج يف تلك.فاألصح أن ق وإن مل يعرف للمجتهد قول يف مسألة ولكن عرف قوله يف نظريهاثالثا:   وله يف هذه هو قوله املخرّ

فينقل األصحاب ، ومل يظهر ما يصلح للفرق بينهام أن جييب اإلمام بحكمني خمتلفني يف صورتني متشاهبتنيوالتخريج هو: 

ج. املنصوص يف هذه الصورة جوابه يف كل صورة منهام إىل األخر . فيحصل يف كل صورة منهام قوالن: منصوص وخمرَّ

  تلك، واملنصوص يف تلك هو املخرج يف هذه، فيقال: فيهام قوالن بالنقل والتخريج.هو املخرج يف

.مثاله:  وهذه مسألة من  قال يف املنهاج: وإذا استعمل ما ظنه أراق اآلخر فإن تركه وتغريّ ظنه مل يعمل بالثاين عىل النصّ

باالجتهاد أراق اآلخر ندبا فإن تركه بال إراقة وتغري مسائل االجتهاد يف املاء يقول إذا استعمل ما ظنه الطاهر من املاءين 

 ظنه فيه مل يعمل بالثاين من ظنيه عىل الثابت بنص اإلمام الشافعي.

ونظري هذه املسألة: قوله يف املنهاج يف االجتهاد يف القبلة: وإن تغري اجتهاده عمل بالثاين. وهذه مسألة من مسائل االجتهاد 

اجتهاده بأن ظهر له أن الصواب أن القبلة يف جهة أخر عمل باالجتهاد الثاين وجوبا ألنه وإن تغري يف القبلة يقول: 

 الصواب يف ظنه.

فهاتان مسألتان متشاهبتان نقل اإلمام ابن رسيج نص الشافعي يف صورة االجتهاد يف املاء إىل صورة االجتهاد يف القبلة 

منصوص بعدم العمل بالثاين، وقول خمرج بالعمل بالثاين، وصار  والعكس فصار يف صورة االجتهاد يف املاء قوالن: قول

 يف صورة االجتهاد يف القبلة قوالن أيضا: قول منصوص بالعمل بالثاين، وقول خمرج بعدم العمل بالثاين.

ج.  وحينئذ فتارة يرجح يف كل منهام نصها ويفرق بينهام، وتارة يرجح يف واحدة نصها ويف األخر املخرّ

ج إحدامها عىل األخروقد حيصل  ، ومن هنا اختالف بني األصحاب فبعضهم يبدي فرقا بني الصورتني وبالتايل ال خيرّ

، كام يف مسألة االجتهاد يف املاء والقبلة فمنهم عن اإلماماختالف األصحاب يف نقل املذهب تنشأ ما يعرف بالطّرق وهي: 

 كى النصني فقط. منصوص وخمرج، ومنهم من مل خيرج فحلنيمن حكى فيها قو

ج. ج ال ينسب لإلمام بإطالق بل يقيد فيقال هو قوله املخرّ  ثم اعلم أن القول املخرّ

 



٤١٦ 
 

 ) شرح النص( 
 

 الكتاُب السادُس في التعاُدِل والتراجيحِ 
، وكذا أمارتانِ يف الواقعِ يف األصحِّ  لُ قاطعنيِ ال قطعيٍّ وظنيٍّ نقلينيِ  لَ قِ نُ  وإنْ  ،طُ التساقُ  رُ تعادلتا فاملختا فإنْ ، يمتنِعُ تعادُ

 عرشَ  يف بضعةَ  للشافعيِّ  عَ ووقَ  دٌ مرتدِّ  وإال فهوَ  ،هِ ا برتجيحِ رً فيه مشعِ  رَ كَ وإال فام ذَ  ،هُ قولُ  رُ ا فاملتأخِّ بَ تعاقَ  فإنْ  قوالنِ  عن جمتهدٍ 

 ملْ  وإنْ  ،فالوقفُ  فَ قَ وَ  فإنْ  لنظرِ با الرتجيحُ  واألصحُّ  ،هُ عكسُ  :وقيل ،هقِ ن موافِ مِ  أرجحُ  أيب حنيفةَ  خمالفُ  :قيلَ  ا ثمَّ مكانً 

ا دً مقيَّ  ا بلْ إليه مطلقً  بُ نسَ ال يُ  واألصحُّ  ،فيها يف األصحِّ  جُ املخرَّ  هُ قولُ  وَ ها فهُ يف نظريِ  لكنْ  يف مسألةٍ  قولٌ  للمجتهدِ  يعرفْ 

  .قُ رُ الطُّ  تنشأُ  ظريِ للنَّ  آخرَ  نصٍّ  ةِ ن معارضِ ومِ 

....................................................................................................................... 

لِ والرتاجيحِ  ( لُ قاطعنيِ  بني األدلة عند تعارضها ( )الكتابُ السادسُ يف التعادُ ) أي تقابلهام بأن يدل كل منهام يمتنِعُ تعادُ

، فال وجود لقاطعني فيلزم اجتامع النقيضني نفيجتمع املتنافيا لوهلامعىل منايف ما يدل عليه اآلخر إذ لو جاز ذلك لثبت مد

قطعيٍّ وظنيٍّ  ) تعادل ( ال متنافيني عقليني أو نقليني أو عقيل ونقيل، والكالم يف النقليني حيث ال نسخ كام يعلم مما سيأيت (

حينئذ، وخرج بالنقليني  عىل الظني تقدم القطعي) فال يمتنع لبقاء داللتيهام، وإن انتفى الظن عند القطع بالنقيض لنقلينيِ 

غريمها، كأن ظن أن زيدا يف الدار لكون مركبه وخدمه بباهبا ثم شوهد خارجها، فيمتنع تعادهلام النتفاء داللة الظني حينئذ 

صب الشارع عىل أي كأن ين)  يف الواقعِ  ال يمتنع تعادهلام ولو بال مرجح إلحدامها ( أي دليالن ظنيان ) وكذا أمارتانِ  (

لدليل واألصل عدمه، وهذا ما عليه ابن االمتناع ) إذ لو امتنع لكان  يف األصحِّ  حكم أمارتني متكافئتني ىف نفس األمر (

يمتنع بال مرجح ورجحه األصل حذرا من التعارض يف كالم  :احلاجب تبعا للجمهور، وإن مل يرصحوا بقيد الواقع، وقيل

أما تعارضهام يف ذهن ، أي فقد يكون نصب األمارتني لغرض صحيح ال حمذور يف ذلكالشارع، وأجاب األول بأنه 

ده، وعىل أي التعارض وهو بال خالف املجتهد فواقع قطعا ) وال  تعادلتا فإنْ  ( أي القول بعدم االمتناعاألول  منشأ تردّ

 يوقف عن العمل بواحدة منهام ( :العمل، وقيل خيري بينهام يف :) كام يف تعارض البينتني، وقيل طُ التساقُ  فاملختارُ  مرجح (

رُ  بَا فاملتأخِّ لَ عن جمتهدٍ قوالنِ فإنْ تعاقَ ) أي وإن مل يتعاقبا بأن  وإال ) املستمر واملتقدم مرجوع عنه ( هُ قولُ  ) منهام ( وإنْ نُقِ

رَ فيهِ  ) أي فقوله املستمر منهام ما ( فام قاهلام معا ( كَ ا برت ) املجتهد ( ذَ رً هِ مشعِ ) عىل اآلخر كقوله هذا أشبه وكتفريعه جيحِ

دٌ  ) أي وإن مل يذكر ذلك ( وإال عليه ( ) بينهام فال ينسب إليه ترجيح أحدمها، ويف معنى ذلك ما لو جهل تعاقبهام  فهو مرتدّ

َ  يف بضعةَ  ) ريض اهللا عنه ( للشافعيِّ  ) هذا الرتدد ( عَ ووقَ  أو علم وجهل املتأخر أو نيس ( ) ستة عرش أو سبعة  انً مكا عرشَ

سفرايني يف ) أي قال الشيخ أبو حامد اإل قيلَ  مَّ ثُ  ( من كبار أصحابنا يُّ ذِ وْ رُ وَ ملَرْ عرش، كام تردد فيه القايض أبو حامد ا

ه ) منهام (خمالفُ أيب حنيفةَ  ( ترجيح أحد قويل الشافعي املرتدد بينهام ن موافِقِ  يل (ام خالفه لدلن) فإن الشافعي إ أرجحُ مِ

هُ  ته بتعدد قائله، وردّ بأن القوة إنام تنشأ الصغري ) أي موافقه أرجح وهو قول القفال وقيل: عكسُ ، وصححه النووي لقوّ

قَفَ  ) فام اقتىض ترجيحه منهام فهو الراجح ( واألصحُّ الرتجيحُ بالنظرِ  كاألصل ( المن الدليل فلذلك ق نظر  ) فإنْ وَ



٤١٧ 
 

) يعرف له  وإنْ ملْ يعرفْ للمجتهدِ قولٌ يف مسألةٍ لكنْ  عن احلكم برجحان واحد منهام ( )فالوقفُ عن الرتجيح ( املجتهد

وَ  قول ( ها فهُ جُ فيها يف األصحِّ  ) أي قوله يف نظريها ( يف نظريِ هُ املخرَّ اقا هلا بنظريها، ) أي خرجه األصحاب فيها إحل قولُ

) القول  بُ سَ نْ ال يُ  ) عىل األول ( واألصحُّ  سألتني لو روجع يف ذلك (له فيها الحتامل أن يذكر فرقا بني امل وقيل: ليس قوال

ال حاجة إىل تقييده ألنه جعل قوله  :) بأنه خمرج حتى ال يلتبس باملنصوص، وقيل ادً مقيَّ  ) ينسب إليه ( ا بلْ مطلقً  إليهِ  فيها (

ةِ نصٍّ آخرَ للنَّظريِ  ( ن معارضِ فقد نص  : أن يقول مثال باحللّ يف النبيذ واحلرمة يف اخلمر، مثاله) أي لنصّ يف نظري املسألة ومِ

قُ  ( يف كل من هاتني املسألتني املتشاهبتني عىل حكم خيالف احلكم الذي نص عليه يف األخر ) وهي اختالف  تنشأُ الطُّرُ

ر النصني فيهام ويفرق بينهام املثال السابق احلرمة يف كأن يقرر يف  األصحاب يف نقل املذهب يف املسألتني، فمنهم من يقرّ

، ومنهم من اخلمر واحلل يف النبيذ ويذكر فرقا دعا الختالف حكميهام كأن يقول مثال اخلمر هي حمل النص وال يقاس عليه

أي فيصري يف كل من اخلمر والنبيذ قوالن:  خيرج نص كل منهام يف األخر فيحكي يف كل قولني منصوصا وخمرجا

ج من اآلخر، فا ج باحلل منقول إليه من النص الذي يف النبيذ، والنبيذ فيه منصوص وخمرّ خلمر فيه نصّ باحلرمة وقول خمرّ

كأن  يف كل منهام نصها ويفرق بينهام فتارة يرجح الثاين ، وعىل هذانص باحلل وقول خمرج باحلرمة منقول إليه من اخلمر

كأن ، خر املخرج، ويذكر ما يرجحه عىل نصهاويف األ ،، وتارة يرجح يف أحدمها نصهايرجح حرمة اخلمر وحل النبيذ

وال يمكن يرجح حرمة اخلمر وحرمة النبيذ ويبدي من الدليل ما جعله يرجح القول املخرج يف النبيذ عىل النص فيه، 

 ألنه يستلزم إلغاء كل من النصني. كأن يرجح حل اخلمر وحرمة النبيذ ترجيح املخرج يف كل منهام

 



٤١٨ 
 

 التعادل والتراجيح -المائةبعد  الثالث عشرالدرس 
 

 الرتجيح
 

م أنه ال تعارض بني  .بعضها أيتيبوجه من وجوه الرتجيح التي س تقوية أحد الدليلني املتقابلنيأوال: الرتجيح هو:  وقد تقدّ

 عقليني، فعليه إنام جيري الرتجيح بني الظنيني وبني القطعي والظني النقليني. ظنيوكذا بني قطعي والقطعيني 

أي سواء كان املرجح يفيد اليقني أم  سواء أكان الرجحان قطعيا أم ظنيا العمل بالراجح وال جيوز العمل باملرجوحوجيب 

 الظن.

 .تأخر تواترا أم آحاداسواء نقل امل واملتأخر من النصني املتعارضني ناسخ للمتقدم

 ني وهو ال جيوز.يلزم من ذلك إسقاط القطعي الذي هو املتواتر باآلحاد الذي هو ظف فإن قيل:

قلنا: إن القطعي حينام عورض صار دوام معناه ظنيا فال يقطع بأن الشارع أراد به الدوام فالقطع يف معناه ال ينايف الظن يف 

 .قطعيباآلحاد ألن الدوام غري  لقطعيدوامه فحينئذ ال يلزم إسقاط ا

 :أول ما يبدأ به املجتهد عندما ير التعارض بني النصوص هوثانيا: 

 ومحل كل من النصني عىل حالة غري حالة الثاين. كتخصيص العام باخلاص وتقييد املطلق باملقيد اجلمع بني النصوص -١

. مع حديث أيب داود والرتمذي وغريمها: ال تنتفعوا وابن ماجه وغريمها مثاله: حديث الرتمذي بغ فقد طهرَ : أيام أهابٍ دُ

 بحمل الثاين عىل غري املدبوغ. من امليتة بإهاب وال عصب. فجمعوا بينهام

بني كتاب وسنة فال يقدم أحدمها عىل اآلخر إذا أمكن اجلمع بينهام. وقيل: يقدم  فيه وهذا شامل ملا لو كان التعارض

 الكتاب، وقيل: تقدم السنة.

 ثالث صور:هنا و فيبحث عن تاريخ ورودمها  يمكن اجلمع بينهامفإن مل -٢

 .فحينئذ يكون املتأخر ناسخا للمتقدم ام واملتأخرأن يعلم املتقدم منهاألوىل: 

  .فريجح بينهام إن أمكن فإن مل يمكن فيتخري بينهام أن يعلم تقارهنام معاالثانية: 

فإن كان احلكم قابال للنسخ بأن مل يكن يف باب  أي مل يعلم بينهام تقدم وال تقارن أن جيهل املتقدم منهام واملتأخر: لثةالثا

لرجوع إىل غريمها؛ ألنه جيوز يف كل واحد منهام أن يكون هو املتأخر فيكون ناسخا حلكم املتقدم، وأن العقائد وجب ا

قبل الرتجيح الحتامل أن يكون للمتقدم املنسوخ فيكون منسوخا باآلخر قدميكون هو املت فإن مل جيد غريمها  ولذا ال يُ

  توقف.

  ن فإن مل يمكن فيتخري الناظر بالقول بمدلول أحدمها.فيصار إىل الرتجيح إن امك وإن مل يكن قابال للنسخ

 



٤١٩ 
 

 ) شرح النص( 
 

اجحِ واجبٌ يف األصحِّ  ،والرتجيحُ تقويةُ أحدِ الدليلنيِ   لَ قِ نُ  وإنْ  خٌ ر ناسِ واملتأخِّ  ،اتِ يف القطعيّ  وال ترجيحَ  ،والعملُ بالرَّ

 ،هُ وال عكسُ  ةِ نَّ عىل السُّ  الكتابُ  مُ دَّ قَ ال يُ  هُ وأنَّ  ،مهاأحدِ  إلغاءِ  أوىل من ولو من وجهٍ  باملتعارضنيِ  العملَ  أنَّ  واألصحُّ  ،باآلحادِ 

ُ  ،مهاغريَ  طلبَ  النسخَ  بِالا وقَ نمل يتقار فإنْ  وإال خٌ فناسِ  رُ املتأخِّ  مَ لِ عُ  فإنْ  العملُ  رَ تعذّ  فإنْ   .الرتجيحُ  رَ تعذَّ  إنْ  وإال خيريَّ

................................................ ....................................................................... 

) بوجه من وجوه الرتجيح اآليت بعضها، فيكون أحد الدليلني راجحا واآلخر مرجوحا والرتجيحُ تقويةُ أحدِ الدليلنيِ ( 

اجحِ واجبٌ ( إن العمل  ال جيب :) وقيل يف األصحِّ  ا () وباملرجوح ممتنع سواء أكان الرجحان قطعيا أم ظنيوالعملُ بالرَّ

 :، وقيلكتقديم النص عىل القياس فال يعمل بواحد منهام لفقد املرجح القطعي كالرتجيح بكثرة الرواة كان الرجحان ظنيا

يان كام مر، ) إذ ال تعارض بينها، وإال الجتمع املتنافوال ترجيحَ يف القطعيّاتِ  خيري بينهام يف العمل إن كان الرجحان ظنيا (

رُ  وكذا ال ترجيح يف القطعي مع الظني غري النقليني أخذا مما مر ( خٌ  ) من النصني املتعارضني (واملتأخِّ ) للمتقدم منهام ناسِ

لَ  إن قبال النسخ آيتني كانا أو خربين أو آية وخربا ( قِ ) فإنه ناسخ فيعمل به ألن دوامه بأن ال  باآلحادِ  ) املتأخر ( وإنْ نُ

واألصحُّ أنَّ  ض مظنون، ولبعضهم احتامل باملنع، ألن اجلواز يؤدي إىل إسقاط املتواتر باآلحاد يف بعض الصور (يعار

أي ولو كان العمل بذلك من وجه دون وجه  )ولو من وجهٍ  (ولو كان أحدمها سنة واآلخر كتابا  )العملَ باملتعارضنيِ 

مها ( آخر كتخصيص العام بخاص وتقييد املطلق باملقيد  يكون أوىل ال :) برتجيح اآلخر عليه، وقيل أوىل من إلغاءِ أحدِ

الشامل لإلهاب  .ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب: مع خرب .أيام إهاب دبغ فقد طهرمثاله خرب: فيصار إىل الرتجيح 

املنري: اإلهاب اجللد قبل أن  قال يف املصباح -عىل غري املدبوغ اخلاص به عند كثري أي اإلهاب املدبوغ وغريه، فحملناه

مُ  ) األصح ( و مجعا بني الدليلني، وتقدم بيان بسط احلمل يف آخر مبحث التخصيص ( -يدبغ دَّ قَ هُ ال يُ ) يف ذلك  أنَّ

هُ ( نَّةِ وال عكسُ كتاب بيقدم الكتاب خلرب معاذ املشتمل عىل أنه يقيض  :) أي وال السنة عىل الكتاب، وقيل الكتابُ عىل السُّ

لتبني : يقدم السنة لقوله تعاىل: ، وقيل. رواه الرتمذي وغريههللا، فإن مل جيد فبسنة رسول اهللا ورىض رسول اهللا بذلكا

قل . مع قوله تعاىل: هو الطهور ماؤه احلل ميتته: قوله صىل اهللا عليه وسلّم يف البحر تعارض الكتاب والسنة: مثال .للناس

وكل منهام يشمل خنزير البحر، فحملنا اآلية عىل خنزير الرب املتبادر  .أو حلم خنزيرقوله .. إىل ال أجد فيام أوحي إيلّ حمرما

 مَ لِ عُ  فإنْ  ) باملتعارضني بأن مل يمكن بينهام مجع ( العملُ  رَ تعذّ  فإنْ  ( فيحل خنزير البحر إىل األذهان مجعا بني الدليلني

التأخر  الناظر) أي وإن مل يعلم ذلك بأن تقارنا أو جهل  وإال قدم منهام () للمت خٌ فناسِ  ) منهام يف الواقع ومل ينس ( رُ املتأخِّ 

) لتعذر العمل  مهاغريَ  ) الناظر ( طلبَ  سخَ ال النَّ وقبِ (  ) بأن جهل الناظر إلخ مل يتقارنا فإنْ  ( ىونس هاملتأخر أو علمأو 

ُ  ال النسخ (مل يقببأن ) بأن تقارنا و وإال بواحد منهام، فإن مل جيد غريمها توقف (  رَ تعذَّ  إنْ  ) الناظر بينهام يف العمل ( خيريَّ

 ) فإن مل يتعذر طلب مرجحا. رتجيحُ ال

 



٤٢٠ 
 

 التعادل والتراجيح -بعد المائة الرابع عشرالدرس 
 

 املرجحات حبسب السند
 

كون بالنظر إىل غريها، واملرجحات بني األخبار قد ت وأاملرجحات كثرية جدا بعضها بني األخبار وبعضها بني األقيسة 

 .ذلك ند أو املتن أو إىل أمور خارجية أو غريالس

 واملرجحات بحسب السند كثرية منها:

 ، أي ما كانت مراتب الرواة فيه أقل، ألنه كلام كان اإلسناد عاليا كلام كان احتامل اخلطأ فيه أقل.علو اإلسناد -١

 بذلك. ممن كان متصفا ، لقلة احتامل الغلطفقه الراوي ومعرفته باللغة والنحو -٢

 ؛ ألن الوثوق بمن كان كذلك أكثر.ورعه وضبطه وفطنته ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته -٣

ولو كان أحد اخلربين املتعارضني روي باللفظ، والثاين روي باملعنى لكن راويه أرجح بواحد من هذه الستة كورعه أو 

 راويه. ضبطه قدم املروي باملعنى لرتجحه بام ذكر من حال 

ى باالختبار من املجتهد -٤  فريجح عىل املزكى عنده باألخبار ألن العيان أقو من اخلرب. كون الراوي مزكّ

ن كان مزكوه أكثر  -٥  فيقدم عىل من كان مزكوه أقل.مَ

 لشدة الوثوق باألول. معروف النسب عىل جمهول النسب -٦

ح بتزكيته -٧ ل أخذت من احلكم بشهادته أو من العمل بروايته ألن احلكم فيقدم عىل من مل يرصح بتزكيته ب من رصّ

 والعمل باملروي قد يبنيان عىل الظاهر من غري تزكية.

 كأن يروي عن كتاب أو تلقني الغري له. احلافظ ملرويه عىل غريه -٨

 ه عىل غري املذكور معه سببه الهتامم راوي األول به.اخلرب املذكور معه سبب -٩

 فيقدم عىل املعول عىل الكتابة الحتامل أن يزاد يف كتابه أو ينقص منه. احلفظمن يعول عىل  -١٠

 بالنسبة لإلجازة فريجح املسموع عىل املجاز.كالسامع  ظهور طريق روايته -١١

 فريجح املسموع بال حجاب بينه وبني شيخه عىل املسموع بحجاب لبعده عن االشتباه. سامعه بال حجاب -١٢

 .األنثى واحلر عىل العبدخرب الذكر عىل  -١٣

 عىل غريهم ملالزمتهم للنبي صىل اهللا عليه وسلم. خرب أكابر الصحابة -١٤

 ، لظهور تأخر خربه.رواية من تأخر إسالمه -١٥

 عىل من حتملها قبله؛ ألن األوىل يقل احتامل الغلط فيها بالنسبة إىل الثانية.رواية من حتمل بعد البلوغ  -١٦

 ؛ ألن الوثوق باألوىل أكثر.لس عىل املدلساملدغري رواية  -١٧

 رواية من كان له اسم واحد عىل من كان له اسامن فأكثر؛ الحتامل االشتباه يف الثانية. -١٨



٤٢١ 
 

 عىل من نقل إليه بالواسطة. رواية من كان مبارشا ملا رواه -١٩

 فإنه أعرف هبا من غريه. رواية صاحب الواقعة -٢٠

 املروي باملعنى؛ لسالمة األوىل من احتامل اخللل إال إذا كان الراوي أفقه أو أفطن أو أورع عىلاخلرب املروي باللفظ  -٢١

 كام تقدم.

 ألن الظن بصحتها أقو مما أنكرها. ؛رواية من مل ينكر شيخه تلك الرواية عنه -٢٢

األمة تلقتهام بالقبول سلفا  عىل ما ورد يف غريمها؛ ألن اخلرب املذكور يف الصحيحني البخاري ومسلم أو يف أحدمها -٢٣

 وخلفا.

 



٤٢٢ 
 

  ) شرح النص( 
 

ةٌ   وإنْ  هِ طنتِ وفِ  ،هِ وضبطِ  ،هِ وورعِ  ،هِ ونحوِ  ،هِ ولغتِ  ،الراوي وفقهِ  ،اإلسنادِ  وبعلوِ  ،يف األصحِّ  والرواةِ  ةِ لَّ دِ األَ  بكثرةِ  حُ جَّ رَ يُ  مسألَ

 ،بِ سَ النَّ  ومعروفَ  ،نيَ مزكِّ  أو أكثرَ  باالختبارِ  ىً زكّ مُ  هِ وكونِ  ،هِ عدالتِ  وشهرةِ  ،بدعتهِ  وعدمِ  ،هِ ويقظتِ  ،باللفظِ  املرجوحُ  يوِ رُ 

 عىل احلفظِ  والتعويلِ  ،السببِ  وذكرِ  ،املروي وحفظِ  ،هِ بروايتِ  والعملِ  هِ بشهادتِ  عىل احلكمِ  التزكيةِ  ورصيحِ  ،هُ و مشهورَ  :قيل

 رَ ومتأخِّ  ،الصحابةِ  ن أكابرِ ومِ  ،ا يف األصحِّ ا وحرً رً ذك هِ وكونِ  ،بال حجابٍ  هِ وسامعِ  ،هِ روايتِ  طريقِ  وظهورِ  ،الكتابةِ  دونَ 

 ا باللفظِ وراويً  ،ةِ عَ الواقِ  بَ ا وصاحِ ومبارشً  ،ذي اسمنيِ  وغريَ  ،سٍ لِّ دَ مُ  وغريَ  ،التكليفِ   بعدَ ومتحمالً  ،يف األصحِّ  اإلسالمِ 

 .ويف الصحيحنيِ  ،األصلُ  هُ ومل ينكرْ 

...................................................................................................................... 

ةٌ  ( ةِ و مسألَ حُ بكثرةِ األَدِلَّ جَّ رَ  كالبينتني ترجيح بذلك ال :) ألن كثرة كل منهام تفيد القوة، وقيل الرواةِ يف األصحِّ  ) بكثرة ( يُ

، وفرق بأن مقصود الشهادة فصل اخلصومة لئال تطول ادة االثننيحيث ال تقدم شهادة األربعة أو الثالثة مثال عىل شه

فضبطت بنصاب خاص بخالف الدليل، فإن مقصوده ظن احلكم واملجتهد يف مهلة النظر، وكلام كان الظن أقو كان 

  اهللا عليه وسلّمد وبني النبيّ صىللمجتهِ ل احلديث خبار أي قلة الوسائط بني الراوي) يف األ اإلسنادِ  وبعلوِ  اعتباره أوىل (

هِ ( وهي: نزول اإلسناد، وعدم فقه  ) لقلة احتامل اخلطأ مع واحد من األربعة بالنسبة إىل مقابالهتاوفقهِ الراوي ولغتِهِ ونحوِ

ي ( الراوي، وعدم معرفته باللغة، وعدم معرفته بالنحو وِ ، وفِطنتِهِ وإنْ رُ ، وضبطِهِ هِ )  املرجوحُ باللفظِ  ) اخلرب ( وورعِ

، وشهرةِ عدالتِهِ  لراجح بواحد مما ذكر باملعنى (وا ، وعدمِ بدعتهِ ) لشدة الوثوق به مع واحد من الستة بالنسبة إىل  ويقظتِهِ

ىً باالختبارِ  ( مقابالهتا زكّ ) كونه  أو خبار ألن العيان أقو من اخلرب () من املجتهد، فريجح عىل املزكى عنده باأل وكونِهِ مُ

، و ( نيَ هُ أكثرَ مزكِّ ، قيل: و مشهورَ بِ  ،) لشدة الوثوق به والشهرة زيادة يف املعرفة واألصح ال ترجيح هبامعروفَ النَّسَ

 )و  ألن من ليس مشهور النسب قد يشاركه ضعيف يف االسم ( أي يرجح بشهرة النسب وقال الزركيش األقو األول

ح بتزكيته عىل خرب من حكم بشهادته، هِ التزكيةِ عىل احلكمِ بشهادتِهِ والعملِ بروايتِ  يحِ رص يرجح بـ ( ) فريجح خرب من رصّ

أن يكون الشخص حكم بشهادته أو عمل بروايته من غري وقوف عىل تفصيل األمر أي  -وخرب من عمل بروايته يف اجلملة

فريحجح مروي )  املروي وحفظِ  ألن احلكم والعمل قد يبنيان عىل الظاهر بال تزكية ( - هل كان ذلك بعد تزكية له أم ال

) فريجح اخلرب املشتمل عىل سببه  السببِ  وذكرِ  احلافظ له عىل مروي غريه الراوي له بنحو تلقني العتناء األول بمرويه (

ل عىل احلفظ فيام  الكتابةِ  دونَ  عىل احلفظِ  والتعويلِ  عىل ما مل يشتمل عليه الهتامم راوي األول به ( ) فريجح خرب املعوّ

ل عىل الكتابة الحتامل أن يزاد يف كتابه أو ينيرويه عىل خرب امل  ،ص منه، واحتامل النسيان واالشتباه يف احلافظ كالعدمقعوّ
والفرق بينه وبني حفظ املرو السابق أن ما هنا عىل ماهو الشأن والعادة من غري اطالع عىل احلال ىف املروي املعني 

ملرو املعني بخصوصه وأن أحدمها رواه عن حفظ واآلخر بخصوصه بخالف ما سبق فإنه مفروض فيام اذا علم حال ا

كالسامع بالنسبة إىل اإلجازة، فريجح املسموع عىل املجاز، وقد مرّ بيان طرق الرواية )  هِ روايتِ  طريقِ  وظهورِ  ( عن كتابة
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اء حجاب ألمن ) ويرجح املسموع بال حجاب عىل املسموع من ور بال حجابٍ  هِ امعِ وسَ  الثاين ( ومراتبها آخر الكتاب

) فيهام فريجح خرب كل منهام عىل خرب غريه، ألن الذكر  ا يف األصحِّ رًّ ا وحُ ذكرً  هِ وكونِ  األول من تطرق اخللل يف الثاين (

يرجح خرب الذكر يف غري أحكام النساء  :أضبط من غريه يف اجلملة واحلر لرشف منصبه حيرتز عام ال حيرتز عنه غريه، وقيل

، أل ) أي  الصحابةِ  ن أكابرِ مِ  ) كونه ( و ال ترجيح بالذكورية وال باحلرية ( :هننّ أضبط فيها، وقيلبخالف أحكامهنّ

 ) كونه ( و صىل اهللا عليه وسلّم ( رؤسائهم فريجح خرب أحدهم عىل خرب غريه لشدة ديانتهم وقرهبم جملسا من النبيّ 

عكسه ألن متقدم  :) لظهور تأخر خربه، وقيل ألصحِّ يف ا ) فريجح خربه عىل خرب متقدم اإلسالم ( اإلسالمِ  متأخرَّ 

) ولو حال الكفر ألنه أضبط من املتحمل  التكليفِ  بعدَ  متحمالً  ) كونه ( و اإلسالم ألصالته فيه أشد حترزا من متأخره (

ون فال يقبل وهو مدلس السند بخالف مدلس املت ) ألن الوثوق به أقو منه باملدلس املقبول مدلسٍ  وغريَ  قبل التكليف (

 ) ألن صاحبهام يتطرق إليه اخللل بأن يشاركه ضعيف يف أحدمها ( ذي اسمنيِ  وغريَ  ، وتقدم بيانه يف الكتاب الثاين (أصال

ل كخرب الرتمذي عن أيب رافع: ) املروية، ألن كالً منهام أعرف باحلال من غريه، ف الواقعةِ  بَ وصاحِ  ) ملرويه ( اومبارشً  األوّ

أنه صىل اهللا . مع خرب الصحيحني عن ابن عباس: قال وكنت الرسول بينهام ليه وسلّم تزوج ميمونة حالال عأنه صىل اهللا

ج ميمونة وهو حمرم  :والثاين كخرب أيب داود عن ميمونةفإن ابن عباس مل يكن حارضا وإنام سمع القصة،  .عليه وسلّم تزوّ

 ِ جني النبيّ صىل اهللا عليه وسلّم ونحن حالالن برسَ ) لسالمة املروي  ا باللفظِ وراويً  مع خرب ابن عباس املذكور ( .فتزوّ

) فريجح خرب الفرع الذي مل ينكره  األصلُ  ) الراوي ( هُ مل ينكرْ  ) كون اخلرب ( و باللفظ من تطرق اخللل يف املروي باملعنى (

يف  ) كونه ( و ( األول أقو ألن الظن احلاصل من عىل اخلرب الذي أنكره شيخه؛ ما رويته :بأن قال وهو شيخه أصله

 .) أو يف أحدمها، ألنه أقو من الصحيح يف غريمها، وإن كان عىل رشطهام لتلقي األمة هلام بالقبول الصحيحنيِ 
 



٤٢٤ 
 

 التعادل والتراجيح -بعد المائة الخامس عشرالدرس 
 

 املرجحات حبسب املنت
 

قو داللة عىل الترشيع من الفعل، والفعل أقو داللة من ؛ ألن القول أيرجح القول عىل الفعل والفعل عىل التقرير -١

 التقرير.

م عىل الفصيح؛ ألن اخلرب الفصيح عىل غري الفصيح -٢ ؛ ألن هذا حيتمل أن يكون مرويا باملعنى. أما زائد الفصاحة فال يقدّ

قريش عىل غريها؛ ألن الوارد النبي صىل اهللا عليه وسلم قد خياطب من ال يفهم الزائد يف الفصاحة، ويرجح ما ورد بلغة 

 بغريها حيتمل أن يكون مرويا باملعنى فيتطرق إليه اخللل، ويقدم اخلرب املدين عىل املكي لتأخره عنه.

؛ ملا يف األول من زيادة علم، وذلك كتقديم رواية من رو أن رسول اهللا املشتمل عىل زيادة عىل ما مل يشتمل عليها -٣

 صالة العيد يف الركعة األوىل سبعا عىل من رو أنه كربّ أربعا روامها أبو داود. صىل اهللا عليه وسلم كرب يف

فإن النبي صىل اهللا عليه وسلم مل يزل  اخلرب املشعر بعلو النبي صىل اهللا عليه وسلم عىل غري املشعر بذلك لتأخره -٤

 بازدياد.

 قو يف االهتامم باحلكم من الثاين.ألن األول أ ما ذكر فيه احلكم مع العلة عىل ما فيه احلكم فقط -٥

ل دينه فاقتلوه مع خرب الصحيحني أنه صىل اهللا عليه وسلم هنى عن قتل النساء والصبيان. فقد  مثاله: خرب البخاري: من بدّ

 اشتمل األول عىل احلكم وهو القتل والعلة وهي الردة، واشتمل الثاين عىل احلكم فقط وهو النهي عن القتل.

ربان مشتمالن عىل احلكم والعلة معا فيقدم اخلرب التي تقدم ذكر علته عىل حكمه ألنه أدل عىل ارتباط وإذا تعارض خ

، مثل: أن يقال: إذا أحدثت فتوضأ فهو مقدم عىل توضأ إذا ضحكت احلكم بالعلة من عكسه وهو تقديم احلكم عىل العلة

 يف الصالة. 

 ؛ ألن املشتمل يدل عىل اهتامم الشارع به.ل عىل ذلكما اشتمل عىل هتديد أو تأكيد عىل ما مل يشتم -٦

؛ ألن ذا السبب حيتمل أن يكون مقصورا عىل السبب، بخالف املطلق العام عموما مطلقا يقدم عىل العام ذي السبب -٧

 فإنه أقو يف داللته عىل العموم إال يف صورة السبب ألهنا قطعية الدخول كام سبق.

تقدم من تقديم اخلرب املذكور معه سببه؛ ألن الكالم هنالك عىل اخلربين اخلاصني، والكالم هنا وال منافاة بني ما هنا وما 

 عىل اخلربين العامني.

؛ ألن األول يفيد التعليل بخالف الثاين. اخلرب الذي فيه عام رشطي مثل من وما الرشطيتني يقدم عىل النكرة املنفية -٨

ن وما غري الرشطيتني وتقدم النكرة املنفية عىل باقي صيغ الع ف بالالم أو باإلضافة عىل مَ موم، ويقدم اجلمع املعرّ

ف أقو يف إفادة العموم إذْ يمتنع ختصيصه إىل الواحد بخالفهام.  كاالستفهاميتني؛ ألن اجلمع املعرّ



٤٢٥ 
 

ن وما غري الرشطيتني عىل  ف بالالم أو اإلضافة ومَ ف بأل أو اإلضافويقدم اجلمع املعرّ ة كاإلنسان الحتامله املفرد املعرّ

 العهد.

ص -٩  لضعف الثاين باخلالف يف حجيته. العام الذي مل خيصص يقدم عىل ما خصّ

 .العام األقل ختصيصا يقدم عىل العام األكثر ختصيصا -١٠

م عىل ما دلّ باإلشارة أو اإليامء وما دلّ باإلشارة عىل ما دلّ باإليامء، ويقدم ما دلّ  -١١ باإلشارة أو  ما دلّ باالقتضاء يقدّ

 .اإليامء عىل ما دلّ باملفهوم موافقة أو خمالفة

 ؛ لالختالف يف حجية الثاين.ما دلّ باملوافقة عىل ما دلّ باملخالفة -١٢

 



٤٢٦ 
 

 ) شرح النص( 
 

، ويرجَّ   بلغةِ  دُ رِ والوا ،يف األصحِّ  عىل زيادةٍ  واملشتملُ  ،يف قولٍ  الفصاحةِ  دُ وكذا زائِ  الفصيحُ  حُ والقولُ فالفعلُ فالتقريرُ

 ،يف األصحِّ  ها عليهِ كرُ فيه ذِ  مَ دِّ وما قُ  ةِ لَّ مع العِ  احلكمُ  وما فيهِ  ،مَ وسلَّ  عليهِ  صىل اهللاُ النبيِّ  شأنِ  بعلوِّ  رُ واملشعِ  ،واملدينُّ  ،قريشٍ 

 وهيَ  يف األصحِّ  ةِ املنفيّ  عىل النكرةِ  يُّ الرشطِ  والعامُّ  ،إال يف السببِ  ا عىل ذي السببِ مطلقً  والعامُّ  ،تأكيدٌ  وأ هتديدٌ  وما فيهِ 

َ وما مل  ،فِ املعرّ  ها عىل اجلنسِ ن وما وكلُّ عىل مَ  فُ املعرّ  واجلمعُ  ،عىل الباقي  فاإليامءُ  واالقتضاءُ  ،اختصيصً  واألقلُّ  صَّ خيُ

 .فةِ عىل املخالَ  وكذا املوافقةُ  ،عىل املفهومنيِ  حانِ ويرجَّ  فاإلشارةُ 

...................................................................................................................... 

) فريجح اخلرب الناقل لقول النبي عىل الناقل لفعله، والناقل لفعله عىل الناقل لتقريره، ألن القول والقولُ فالفعلُ فالتقريرُ ( 

أقو من التقرير  الفعلل للتخصيص به صىل اهللا عليه وسلّم، وأقو يف الداللة عىل الترشيع من الفعل ألن الفعل حمتم

فقد يكون سكوت املتكلم  حمتمل ملا ال حيتمله الفعل وهو، بخالف التقرير فإنه سكوت وجودي حمض الفعل ألن

حُ الفصيحُ  ( ألغراض عديدة ائِدُ وكذا ز ) عىل غريه لتطرق اخللل إىل غريه باحتامل أن يكون مرويا باملعنى (ويرجَّ

) مرجوح، ألنه صىل اهللا عليه وسلّم أفصح العرب فيبعد نطقه بغري األفصح فيكون  يف قولٍ  ) عىل الفصيح ( الفصاحةِ 

مرويا باملعنى فيتطرق إليه اخللل، واألصح ال ألنه صىل اهللا عليه وسلّم ينطق باألفصح والفصيح، ال سيام إذا خاطب به 

) ملا فيه من  يف األصحِّ  ) عىل غريه ( عىل زيادةٍ  املشتملُ  ) يرجح ( و رب بلغاهتم (من ال يعرف غريه، وقد كان خياطب الع

زيادة العلم، وقيل يرجح األقل، وبه أخذ احلنفية التفاق الدليلني عليه كخرب التكبري يف العيد سبعا مع خرب التكبري فيه 

) ألن الوارد  قريشٍ  بلغةِ  والواردُ  ( يد عندهم ثالثةفتكبريات العمنه عندهم لالفتتاح  أربعا روامها أبو داود. واألوىل

أي ) عىل املكي لتأخره عنه، واملدين ما ورد بعد اهلجرة  واملدينُّ  بغريها حيتمل أن يكون مرويا باملعنى فيتطرق إليه اخللل (

ما نزل باملدينة، واملكي ما نزل وهذا أوىل من القول بأن املدين  ،واملكي قبلهاسواء كان ىف املدينة أو ىف مكة أو يف غريمها 

رُ بعلوِّ شأنِ النبيِّ صىل اهللاُ عليهِ وسلَّمَ  بمكة ( ةِ  ) ذكر ( وما ) لتأخره عام مل يشعر بذلك (واملشعِ لَّ ) عىل ما فيهِ احلكمُ مع العِ

ل دينه فاقت: فيه احلكم فقط، ألن األول أقو يف االهتامم باحلكم من الثاين كخرب البخاري مع خرب الصحيحني  .لوهمن بدّ

ة املناسب وال وصف يف الثاين،  .أنه صىل اهللا عليه وسلّم هنى عن قتل النساء والصبيان نيط احلكم يف األول بوصف الردّ

ها عليهِ (  ملنا النساء فيه عىل احلربياتفح مَ فيهِ ذِكرُ دِّ أي ما ذكرت فيه العلة  ) أي ذكر العلة عىل احلكم عىل عكسهوما قُ

أي يرجح ما أخر فيه ذكر العلة عن  عكسه :) ألنه أدل عىل ارتباط احلكم بالعلة من عكسه، وقيل يف األصحِّ  ( كمبعد احل

ألن احلكم إذا تقدم تطلب نفس السامع العلة، فإذا سمعتها ركنت ومل تطلب غريها، والوصف إذا تقدم تطلب  احلكم؛

اآلية. وقد ال  ..والسارقدم إذا كان شديد املناسبة كام يف: تقالنفس احلكم فإذا سمعته قد تكتفي يف علته بالوصف امل

بالقيام بني يديه عىل  تعظيام للمعبود :اآلية. فيقال ..إذا قمتم إىل الصالة فاغسلواكتفي به بل تطلب علة غريه كام يف: ت

من صام يوم الشك فقد عىص أبا : ) عىل اخلايل عن ذلك، فاألول كخرب البخاري عن عامرتأكيدٌ  وأوما فيهِ هتديدٌ  ( طهارة



٤٢٧ 
 

أيام امرأة نكحت نفسها ، والثاين كخرب أيب داود: فريجح عىل األخبار املرغبة يف صوم النفل .القاسم صىل اهللا عليه وسلّم

أي الثيب أحق  .األيم أحق بنفسها من وليها: مع خرب مسلم .بغري إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل

أي يرجح عىل العام  ) إال يف السببِ  ذي السببِ  ) العام ( ا عىلمطلقً  ) عموما ( والعامُّ  ( ها نفسها بحسب ظاهرهبتزوجي

ة إال يف  -كام قيل بذلك-ألن الثاين باحتامل إرادة قرصه عىل السبب ذي السبب ىف غري صورة السبب؛ دون املطلق يف القوّ

عىل  ) كمن وما الرشطيتني ( الرشطيُّ  والعامُّ  دخول عىل األصح كام مر (صورة السبب فهو فيها أقو ألهنا قطعية ال

ة عمومها دونه، ويؤخذ من ذلك  :) إلفادته التعليل دوهنا، وقيل يف األصحِّ  ةِ املنفيَّ  النكرةِ  العكس لبعد التخصيص فيها بقوّ

ف بالالم أو  الباقي عىل وهيَ  ترجيح النكرة الواقعة يف سياق الرشط عىل الواقعة يف سياق النفي ( ) من صيغ العموم كاملعرّ

، وهو إنام يدل عليه بالقرينة اتفاقا (  واجلمعُ  اإلضافة ألهنا أقو منه يف العموم، ألهنا تدل عليه بالوضع يف األصح كام مرّ

فُ  عموم المتناع أن خيص ) غري الرشطيتني كاالستفهاميتني، ألنه أقو منهام يف ال عىل من وما ) بالالم أو اإلضافة ( املعرّ

) بالالم أو  فِ املعرّ  عىل اجلنسِ  ) أي اجلمع املعرف ومن وما ( هاوكلُّ ( إىل الواحد دوهنام عىل األصح يف كل منهام كام مرّ 

ف فيبعد احتامله له ( ) عىل ما  وما مل خيصَّ  اإلضافة الحتامله العهد بخالف من وما فال حيتمالنه، وبخالف اجلمع املعرّ

وقال  ،ف الثاين باخلالف يف حجيته بخالف األول، وألن الثاين جماز، واألول حقيقة وهي مقدمة عليه قطعاخص لضع

ألن ما خص من العام هو الغالب ؛ أ أن ماخص يرجح عىل ما مل خيص األصل كالصفيّ اهلندي، وعندي عكسه

واالقتضاءُ فاإليامءُ  عف يف األقل دونه يف األكثر () عىل األكثر ختصيصا ألن الض اختصيصً  واألقلُّ  والغالب أوىل من غريه (

) ألن املدلول عليه باألول مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة، وبالثاين مقصود ال يتوقف عليه ذلك،  فاإلشارةُ 

حانِ وبالثالث غري مقصود كام علم ذلك من حمله، فيكون كل منها أقو داللة مما بعده ( عىل  شارة () أي اإليامء واإل ويرجَّ

) يف  عىل املخالفةِ  وكذا املوافقةُ  ألن داللة األولني يف حمل النطق بخالف املفهومني ( ؛) أي املوافقة واملخالفة املفهومنيِ 

 : عكسه.األصح لضعف الثاين باخلالف يف حجيته بخالف األول، وقيل

 



٤٢٨ 
 

 التعادل والتراجيح -بعد المائة سادس عشرالدرس ال
 

 دلول واألمور اخلارجيةاملرجحات حبسب امل
 

 :الرتجيح باعتبار مدلول اخلرب يقع بأمورأوال: 

؛ ألن األول فيه زيادة عىل األصل بخالف الثاين، وقيل: الناقل عن األصل الذي هو الرباءة األصلية عىل املقرر له -١

 بالعكس.

ذكره: أعليه وضوء ؟ قال: ال إنام هو بضعة مثاله: من مسّ ذكره فليتوضأ. مع خرب أنه صىل اهللا عليه وسلم سأله رجل مسّ 

 منك. روامها أصحاب السنن.

 ؛ الشتامل املثبت عىل زيادة علم، وقيل: بالعكس؛ ألن النايف اعتضد باألصل.اخلرب املثبِت ليشء عىل اخلرب النايف له -٢

نشاء، فقوله تعاىل: واملطلقات ؛ ألن الطلب به لتحقق وقوع معناه أقو من اإلاخلرب املتضمن للتكليف عىل االنشاء -٣

 يرتبصن. أقو من ليرتبصن.

؛ ألن األول لدفع املفسدة، والثاين جللب املصلحة واالعتناء بدفع املفسدة اإلجيابعىل ما دلّ عىل  احلظرما دلّ عىل  -٤ 

 أشد.

 لالحتياط. عىل إجياب الفعل عىل ما دلّ عىل جواز الرتك بكراهة ما دلّ  -٤

 لدفع اللوم يف فعل املكروه. عىل ما دلّ عىل الندب كراهةما دل عىل ال -٥

 لالحتياط. ما دلّ عىل الندب عىل ما دلّ عىل اإلباحة -٦

 ؛ ألن األول أدعى لالنقياد وأفيد بالقياس عليه.اخلرب املعقول معناه عىل ما مل يعقل معناه -٧

 اليرس.حلرج املوافق لقوله تعاىل: يريد اهللا بكم ؛ ملا يف األول من اليرس وعدم انايف العقوية عىل املوجب هلا -٨

؛ كأن يدل خرب عىل أن شيئا رشط لكذا، ويدل آخر عىل النهي عن فعل ذلك احلكم الوضعي عىل احلكم التكليفي -٩

اليشء؛ ألن األول ال يتوقف عىل الفهم والتمكن من الفعل بخالف الثاين، وقيل: عكسه: لرتتب الثواب عىل التكليفي 

 الوضعي.دون 

 :ترجيح اخلرب باألمور اخلارجية يقع بأمور ثانيا:

 ؛ ألن الظن باألول أقو. وسبق الرتجيح بكثرة األدلة.ما وافق دليال آخر عىل ما مل يكن كذلك -١

 ترجيح بذلك ؛ لقوة الظن فيام ذكر، وقيل: الما وافق خربا مرسال أو قول صحايب أو عمل أهل املدينة أو أكثر العلامء -٢

 ألهنا ليست حججا.

 .ما وافق قول زيد يف الفرائض فمعاذ فعيل، ومعاذ يف أحكام غري الفرائض فعيل -٣



٤٢٩ 
 

حينئذ يرجح يف مسألة من مسائل الفرائض املوافق قول زيد بن قول صحايب ما ف تعارضنيبمعنى أنه إذا وافق كل من امل

 فيها قول فاملوافق لعيل.ثابت، فإن مل يكن له فيها قول فاملوافق ملعاذ فإن مل يكن له 

ابن  واملتعارضان يف مسألة يف غري الفرائض يرجح منهام املوافق قول معاذ فإن مل يكن له فيها قول فاملوافق لعيل، وذلك خلرب

أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم يف دين اهللا عمر، وأصدقهم حياء عثامن، وأقضاهم عيل بن أيب طالب، ماجه: 

أال وإن لكل أمة  ،وأفرضهم زيد بن ثابت ،وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل ، أيب بن كعبلكتاب اهللا وأقرؤهم

 .أمينا ، وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح

 



٤٣٠ 
 

 ) شرح النص( 
 

، فاإلباحةُ يف  ، فالندبُ ، فالكراهةُ ، فاإلجيابُ ، فاحلظرُ ، واخلربُ ، واملثبِتُ يف األصحِّ ها، والناقِلُ عنِ األصلِ األصحِّ يف بعضِ

ا أو أو صحابيّ  وكذا مرسالً  ،آخرَ  دليالً  قُ واملوافِ  ،يف األصحِّ  عىل التكليفيِّ  والوضعيُّ  ،وكذا نايف العقوبةِ  ،معناهُ  واملعقولُ 

 .فعيلٍّ  رائضِ الف غريِ  يف أحكامِ  ومعاذٍ  ،يلٍّ فع فمعاذٍ  يف الفرائضِ  زيدٍ  قُ موافِ  حُ رجَّ ويُ  ،يف األصحِّ  أو األكثرَ  املدينةِ  أهلَ 

 ..................................................................................................................... 

) أي الرباءة األصلية عىل املقرر له يف األصح، ألن األول فيه زيادة عىل األصل بخالف  عن األصلِ  لُ الناقِ  ) كذا ( و( 

ر تأخر املقرر لألصل ليفيد تأسيسا كام أفاده الناقل فيكون :لالثاين، وقي مثال ذلك خرب  ه،ناسخا ل املقرر عكسه بأن يقدّ

هُ فليتوضأ: الرتمذي رَ كَ نْ مسّ ذَ أنه صىل اهللا عليه وسلّم سأله رجل مس ذكره أعليه وضوء قال ال إنام هو . مع خربه: مَ

  عكسه، وقيل مها سواء  :، وقيلمن أن فيه زيادة علم ) ملا مرّ  يف األصحِّ   () عىل النايف تُ املثبِ  ) كذا ( و ( .بضعة منك

) املتضمن للتكليف عىل اإلنشاء ألن الطلب به لتحقق وقوع معناه أقو من اإلنشاء، فإن اتفق الدليالن خربا أو  واخلربُ (

عىل )  فاإلجيابُ  واالعتناء بدفع املفسدة أشد () عىل اإلجياب ألنه لدفع املفسدة واإلجياب جللب املصلحة  فاحلظرُ  إنشاء (

فاإلباحةُ يف األصحِّ  ) عىل اإلباحة لالحتياط بالطلب ( فالندبُ  ) عىل الندب لدفع اللوم ( فالكراهةُ  لالحتياط ( الكراهة

ها  فتقدم  ثالعكس يف الثال :وهو تقديم كل من احلظر واإلجياب والندب عىل اإلباحة، وقيل أي املذكورات )يف بعضِ

ألن األول أدعى لالنقياد  ؛عىل ما مل يعقل معناه )املعقولُ معناهُ  ) اخلرب ( و العتضاد اإلباحة باألصل ( اإلباحة عليها

يريد اهللا بكم  :) يف األصح ملا يف األول من اليرس وعدم احلرج املوافق لقوله تعاىل وكذا نايف العقوبةِ  وأفيد بالقياس عليه (

) كذا احلكم  و عكسه إلفادة املوجب التأسيس بخالف النايف ( :وقيل .ما جعل عليكم يف الدين من حرج. وقوله: اليرس

) ألن األول ال يتوقف عىل الفهم والتمكن من الفعل بخالف  التكليفيِّ يف األصحِّ  ) مثبت ( عىل ) أي مثبته ( الوضعيُّ (

ألن  ؛) عىل ما مل يوافقه آخرَ  دليال قُ املوافِ  ) الدليل ( و ضعي (عكسه لرتتب الثواب عىل التكليفي دون الو :وقيل ،الثاين

) من العلامء عىل ما مل يوافق مرسالً أو صحابيّا أو أهلَ املدينةِ أو األكثرَ يف األصحِّ  ) املوافق (وكذا  الظن يف املوافق أقو (

إنام يرجح  :حد من ذلك ألنه ليس بحجة، وقيلال يرجح بوا :وقيل ،الظن فيه أقو ألن)  يف األصحِّ  مما ذكر ( اواحدً 

) كام قال  حُ ويرجَّ (  بموافق الصحايب إن كان الصحايب قد ميزه نص فيام فيه املوافقة من أبواب الفقه كزيد يف الفرائض

)  فمعاذٍ  يف الفرائضِ  زيدٍ  قُ موافِ  (يف باب الشافعي فيام إذا وافق كل من الدليلني صحابيا، وقد ميز النص أحد الصحابيني 

) يف تلك األحكام، فاملتعارضان يف مسألة يف الفرائض يرجح منهام  فعيلٍّ  الفرائضِ  غريِ  يف أحكامِ  ومعاذٍ  ) فيها ( فعيلٍّ  فيها (

، واملتعارضان يف مسألة يف غري  املوافق لزيد، فإن مل يكن له فيها قول فاملوافق ملعاذ، فإن مل يكن له فيها قول فاملوافق لعيلّ

، وذلك خلرب: رائض يرجح منهام املوافق ملعاذ، فإن مل يكن له فيهالف علمكم باحلالل أأفرضكم زيد، وا قول فاملوافق لعيلّ

وأعلمكم باحلالل واحلرام معاذ يعني يف غري  :وقوله ،أفرضكم زيد عىل عمومه :فقوله .واحلرام معاذ، وأقضاكم عيلّ 

 يف الفرائض وغريها. عاذ أرصح منه يف عيل فقدم عليه مطلقاالفرائض وكذا قوله وأقضاكم عيلّ واللفظ يف م



٤٣١ 
 

 التعادل والتراجيح -بعد المائة السابع عشرالدرس 
 

 الرتجيح باإلمجاعات واألقيسة
 

 :الرتجيح باإلمجاع عىل عدة أنحاءأوال: 

 ؛ ألن النص حيتمل النسخ بخالف اإلمجاع.يرجح الثابت باإلمجاع عىل الثابت بالنص -١

؛ ألن الصحابة أعدل وأعلم بالدين، وكذا يرجح إمجاع التابعني عىل إمجاع من جاء ح إمجاع الصحابة عىل غريهميرج -٢

 بعدهم.

 ؛ لضعف الثاين باالختالف يف حجيته.يرجح إمجاع الكل الشامل للعوام عىل ما خالف فيه العوام -٣

اع الذي مل يسبقه خالف عىل اإلمجاع الذي سبقه واإلمج، يرجح اإلمجاع الذي انقرض عرصه عىل ما مل ينقرض عرصه -٤

 .خالف

؟ قلنا املعنى إذا ظُنَّ تعارض إمجاعني قدم املتقدم منهام عىل من بعده أما تعارضهام  فإن قيل: كيف يتصور تعارض إمجاعني

فيظن الناظر يف نفس االمر فمستحيل، مثاله: أن ينقل إمجاع الصحابة عىل حكم وينقل إمجاع التابعني عىل حكم آخر 

 وجود التعارض بينهام فيقدم إمجاع الصحابة.

. واملقصود املتواتران اللذان داللتهام األصح تساوي املتواترين من كتاب وسنة، فال يرجح أحدمها عىل اآلخرمسألة: 

 ظنية. وقيل: يرجح الكتاب عليها، وقيل: ترجح السنة عليه.

 :الرتجيح بالقياس عىل عدة أنحاءثانيا: 

 أي املقيس عليه، فيقدم ما دل عليه باملنطوق مثال عىل ما دل باملفهوم. رجح قياس عىل قياس بقوة دليل حكم األصلي -١

 .يرجح القياس اجلاري عىل سننه بأن كان فرعه من جنس أصله عىل القياس غري اجلاري عىل سننه -٢

دفع يف اجلناية عىل البدن بجرحه جرحا عميقا أي املال الذي ي -أرش املوضحة أرش ما دون املوضحة عىل مثاله: قياس

فال  لاومحتى حتمله العاقلة هو أوىل من قياس أرش ما دون املوضحة عىل غرامات األ -عظم الرأس أو الوجهيتضح معه 

 ، ألن األول من نفس اجلنس فيكون أوىل، وكام تقول: قياس الطهارة عىل الطهارة أوىل من قياس الطهارة عىلحتمله العاقلة

 سرت العورة.

 :ومن الرتجيح بالقياس الرتجيح بحسب علته ويقع عىل أنحاءثالثا: 

 .ترجح علة ذات أصلني بأن علال هبا عىل ذات أصل واحد -١

َ توجب الضامن ؟مثاله: 
فتلفت  من البائع املستام وهو الطالب رشاء السلعة إذا أخذها يفأي  -إذا تنازعنا يف أن يد السوم ملِ

 . -يف يده

 قال الشافعي: علته أنه أخذٌ لغرض نفسه من غري استحقاق وعداه إىل املستعري فيضمن.ف



٤٣٢ 
 

 فقال احلنفي: بل علته أنه أخذٌ للتملك أي فال يتعد إىل املستعري.

 فيشهد للشافعي يف علته: يد الغاصب، ويد املستعري من الغاصب فإن يدمها يد ضامن.

 سوم.وال يشهد للحنفي إال أصل واحد وهو يد ال

فاملراد بذات أصلني العلة املستنبطة من أصلني، وبذات األصل العلة املستنبطة من أصل واحد بأن يرد من الشارع أمران 

تستنبط إحد العلتني من كل منهام، وأمر آخر تستنبط العلة األخر منه، فإنه يف املثال السابق ورد من الشارع تضمني 

نهام يستنبط منه أن العلة يف ضامن مال الغري هي وضع اليد عليه ولو لغري متلك، الغاصب وتضمني املستعري منه، وكل م

وورد من الشارع تضمني املستام فيستنبط منه أن العلة هي وضع اليد للتملك، فترتجح العلة األوىل الستنباطها من 

 أصلني.

فإهنام ال يعلامن إال  مية كاحلرمة والنجاسةترجح ما كانت علته ذاتية للمحل كاإلسكار يف اخلمر عىل ما كانت علته حك -٢

 من الرشع.

 .قل؛ ألن االعرتاض عىل األوىل أاألقل أوصافا عىل العلة األكثر أوصافااملركبة ترجح العلة  -٣

 .ترجح العلة املقتضية احتياطا يف الفرض عىل ما كانت ال تقتضيه -٤

بدوهنا، فإنه أحوط من تعليله باملالمسة بشهوة؛ ألن األول فيه  مثاله: تعليل نقض الوضوء بمالمسة النساء سواء بشهوة أو

 احتياط للفرض كالصالة.

 ؛ ألهنا أكثر فائدة مما ال تعم.اجلزئيات مجيعترجح العلة العامة األصل بأن توجد يف  -٥

الكيل الذي هو العلة عند الطعم الذي هو عند الشافعية العلة يف باب الربا فإنه موجود يف الرب قليله وكثريه بخالف مثاله: 

 احلنفية فال يوجد الكيل يف قليله فجوزوا بيع احلفنة منه بحفنتني.

، أي إذا كان حكم األصل يف أحد القياسني هعىل ما اختلف يف تعليل حكم األصل فيهاترجح العلة املتفق عىل تعليل  -٦

 ، رجح ما كان متفقا عليه عىل املختلف فيه.متفقا عىل تعليله، واآلخر خمتلفا فيه كأن قيل: هو تعبدي فال يعلل

؛ لقوة عىل املوافقة ألصل واحد -قاعدة رشعية من قواعد الرشيعة –رشعي  ترجح العلة املوافقة ألكثر من أصل -٧

 من األصول. األوىل بكثرة ما يؤيدها

٨- يرجح ما كانت علته موافقة لعلة أخر ا يف ذلك من اجتامع األدلة.؛ ملعىل ما كانت علته غري موافقة لعلة أخر 

وصورة املسألة: أن يوجد أصالن حكمهام خمتلف ألحدمها علتان ولآلخر علة واحدة ويرتدد فرع بينهام لوجود العلل 

 الثالث فيه فهل يرتجح إحلاقه باألول أو بالثانى؟ األصح األول. 
 



٤٣٣ 
 

 ) شرح النص( 
 

كذا ما مل و ،هعىل غريِ  هُ عرصُ  واملنقرضُ  ،العوامُّ  يهِ ف عىل ما خالفَ  الكلِّ  وإمجاعُ  ،السابقنيَ  وإمجاعُ  ،عىل النصِّ  واإلمجاعُ 

 .وسنةٍ  من كتابٍ  تساوي املتواترينِ  األصحُّ و ،يف األصحِّ  بخالفٍ  يسبقْ 

  ذاتِ عىل أصلنيِ  وكذا ذاتُ  ،هِ أصلِ  ن جنسِ مِ  هُ أي فرعُ  القياسِ  نِ عىل سنَ  هِ وكونِ  ،األصلِ  حكمِ  دليلِ  ةِ بقوّ  القياسُ  حُ ويرجّ 

 عىل تعليلِ  فقُ واملتّ  ،األصلِ  ةُ وعامّ  ،ا يف فرضٍ احتياطً  ةُ واملقتضيَ  ،يف األصحِّ  اأوصافً  ا أقلَّ وكوهنُ ، ةٍ عىل حكميّ  ةٌ وذاتيّ  ،أصلٍ 

 .أخر ةٍ لعلّ  وكذا املوافقةُ  ،لواحدٍ  عىل املوافقةِ  ألصولٍ  واملوافقةُ  ،هاأصلِ 

....................................................................................................................... 

ح ) عىل إمجاع غريهم فريجّ وإمجاعُ السابقنيَ  ) ألنه يؤمن فيه النسخ بخالف النص ( اإلمجاعُ عىل النصِّ ) يرجح (  و( 

عىل إمجاع من بعدهم، وهكذا لرشف السابقني إمجاع الصحابة عىل إمجاع من بعدهم من التابعني وغريهم، وإمجاع التابعني 

وإمجاعُ الكلِّ  (ثم الذين يلوهنم. متفق عليه  قرين ثم الذين يلوهنم ناسخري ال: لقرهبم من النبي صىل اهللا عليه وسلّم وخلرب

) اإلمجاع  و ) لضعف الثاين باخلالف يف حجيته عىل ما حكاه اآلمدي ( عىل ما خالفَ فيهِ العوامُّ (  ) الشامل للعوام

ه املنقرضُ عرصُ ( ) عىل غريه  بخالفٍ  مل يسبقْ  ) أي اإلمجاع الذي ( وكذا ما ه (يت) لضعف الثاين باخلالف يف حجهُ عىل غريِ

واألصحُّ تساوي  مها سواء ( :عكسه لزيادة اطالع املجمعني يف الثاين عىل املآخذ، وقيل :) لذلك، وقيل يف األصحِّ  (

لتبني : ترجح السنة عليه لقوله تعاىل: يرجح الكتاب عليها ألنه أرشف منها، وقيل :) وقيلسنةٍ املتواترينِ من كتابٍ و

حُ القياسُ  أما املتواتران من السنة فمتساويان قطعا كاآليتني ( .للناس ما نزل إليهم ةِ دليلِ  ) عىل قياس آخر (ويرجّ بقوّ

يكون يف أحدمها قطعيا، ويف اآلخر ظنيا لقوة  آلخر باملفهوم، أوكأن يدل يف أحد القياسني باملنطوق، ويف ا )حكمِ األصلِ 

ن جنسِ أصلِهِ  هُ عىل سنَنِ القياسِ أي فرعُ  ) أي القياس ( هِ وكونِ  الظن بقوة الدليل ( ) فريجح عىل قياس ليس كذلك، مِ

 قياس احلنفية له عىل ألن اجلنس باجلنس أشبه فقياسنا ما دون أرش املوضحة عىل أرشها حتى حتمله العاقلة مقدم عىل

) يف األصح،  أصلٍ  عىل ذاتِ  بأن علال هبا ( ) مثال أصلنيِ  ذاتُ  ) ترجح علة ( وكذا غرامات األموال حتى ال تتحمله (

وجوب الضامن بيد املستام عللناه بأنه أخذ العني لغرضه بال  :مثاله ،ال كاخلالف يف الرتجيح بكثرة األدلة :وقيل

وجوب الضامن بيد الغاصب ويد املستعري، وعلله احلنفية بأنه أخذها ليتملكها ومل يعلل به نظري استحقاق، كام علل به 

ألن  ؛) كاحلرمة والنجاسة يف األصح حكميّةٍ  ) علة ( عىل ) للمحل كالطعم واإلسكار ( ةٌ ذاتيّ  ) كذا ترجح علة ( و ذلك (

مثال قياس النبيذ عىل  عكسه ألن احلكم باحلكم أشبه :، وقيللرشعمن احلكمية إذْ احلكمية ال يعرفها إال محلة ا الذاتية ألزم

 ) ألن القليلة أسلم ا يف األصحِّ أوصافً  ا أقلَّ كوهنُ  ) كذا ( و (اخلمر بجامع اإلسكار مقدم عىل قياسه عليها بجامع النجاسة 

) ألهنا أنسب به مما ال  ا يف فرضٍ حتياطً ا املقتضيةُ  ) ترجح ( و عكسه ألن الكثرية أكثر شبها ( :وقيل بقلة االعرتاض عليها،

يف قولنا فالندب عىل  ، إذ ال حيتاط يف الندب وإن احتيط به كام مرّ الواجب تقتضيه، وذكر الفرض ألنه حمل االحتياط

، هذا مع أن االحتياط قد جيري يف غري الفرض، كام إذا شك هل غسل وجهه يف اإلباحة لالحتياط فهذا احتياط غري الزم



٤٣٤ 
 

) بأن يوجد يف مجيع  األصلِ  ةُ وعامَّ  وء ثالثا أو اثنتني فإنه يسنّ له غسلة أخر وإن احتمل كوهنا رابعة احتياطا (الوض

قليله وكثريه،  فإنه موجود يف الرب مثال جزئياته، ألهنا أكثر فائدة مما ال يعم كالطعم الذي هو علة عندنا يف باب الربا،

، واحلفنة ، فجوزوا بيع احلفنة منه باحلفنتنيإلنه ال يكال القليل فية فال يوجد يف قليلهعند احلن تهالذي هو عل كيلبخالف ال

وهو املختلف  ) املأخوذة منه لضعف مقابلها هاأصلِ  ) حكم ( عىل تعليلِ  فقُ املتّ  ) ترجح العلة ( و ( بفتح احلاء ملء الكفني

) ألن األوىل  لواحدٍ  عىل املوافقةِ  رشعية ( أي قواعد ) ألصولٍ  قةُ املوافِ  ) العلة ( و باخلالف فيه ( يف تعليل حكم أصلها

كاخلالف يف الرتجيح بكثرة ال  :) يف األصح، وقيل أخر ةٍ لعلّ  املوافقةُ  ) ترجح العلة ( وكذا أقو بكثرة ما يشهد هلا (

 .األدلة

 



٤٣٥ 
 

 التعادل والتراجيح -بعد المائة الثامن عشرالدرس 
 

 جيح باحلدودالرت  -تكملة الرتجيح بالعلل
 

 :ومن الرتجيح بحسب العلة ما ييلأوال: 

، ييل ذلك ما ثبتت يرجح القياس الذي ثبتت علته باإلمجاع القطعي فبالنص القطعي فباإلمجاع الظني فبالنص الظني -١

 .الدوران فاملناسبة فالشبهاإليامء فالسرب فعلته باإليامء فالسرب فاملناسبة فالشبه فالدوران، وقيل يقدم: 

عىل الزمه أو أثره أو ، الشتامل األول عىل املعنى املناسب بخالف الثاين املشتمل يرجح قياس املعنى عىل قياس الداللة -٢

  كام سبق.حكمه 

، لضعف املركب سواء أكان مركب األصل أو مركب الوصف يرجح القياس غري املركب عىل القياس املركب -٣

   حكم األصل. كام سبق يف رشوط باالختالف يف قبوله

مطعوم فكان ربويا كالرب، عىل قول اخلصم: هو ليس  :، كقولنا يف السفرجليرجح الوصف الوجودي عىل العدمي -٤

مثال تقديم . حقيقيا ثم ما كان عرفيا، ثم ما كان رشعيا فيه يرجح ما كان الوصف الوجوديوبمكيل وال موزون، 

 ، مع قول املخالف: مائع يوجب الغسل كاحليض.لطني: املني خلق آدمي كاقولنا احلقيقي عىل الرشعي

ييل ذلك الوصف العدمي البسيط، يليه العدمي املركب، لضعف العدمي بالنسبة للوجودي، واملركب بالنسبة إىل البسيط، 

 للخالف فيهام.

راد بالباعثة هنا ذات ، فامل؛ ألن األوىل مناسبتها ظاهرة بخالف الثانيةيرجح ما كانت علته باعثة عىل ما كانت أمارة -٥

، وباألمارة ما مل تظهر مناسبتها، وليس املراد بالباعثة املقابلة للمعرف واملؤثر يف تعريف العلة. حاشية ةاملناسبة الظاهر

 البناين.

 .يرجح ما كانت علته مطردة منعكسة عىل املطردة فقط، ثم املطردة فقط عىل املنعكسة فقط -٦

 ؛ ألنه أفيد باإلحلاق هبا.ية عىل ما كانت علته قارصةيرجح ما كانت علته متعد -٧

 هتا أكثر فهي أفيد.ألن استعامال ؛يرجح من العلتني املتعديتني ما كانت أكثر فروعا -٨

الرشعية كحدود األحكام الرشعية التكليفية والوضعية وكذا حدود الصالة والزكاة  عند تعارض احلدود والتعاريفثانيا: 

 تم ترجيح بعض التعاريف عىل بعض بام ييل:والربا ونحوها في

 .ما كان أعرف عىل األخفى -١

 .الذايت عىل العريض -٢

 .عىل اخلفي يف معناه الرصيح -٣

 .األعم عىل األخص -٤



٤٣٦ 
 

 .املوافق للمنقول سمعا ولغة عىل غري املوافق -٥

 .احلد الذي طريق اكتسابه راجح عىل ما مل يكن كذلك -٦

 نتفع هبا الطالب يف الرتجيح بني تعاريف العلامء.وهذه القواعد مهمة فلي

 .املرجحات ال تنحرص فيام ذكر بل هي كثرية جدا والعمدة فيها غلبة الظن بالرجحانثالثا: 

 تقديم بعض مفاهيم املخالفة عىل بعض، وبعض ما خيل بالفهم عىل بعض :سبق يف ثنايا الدروس كثري منها من ذلك وقد

 املعنى الرشعي عىل العريف، والعريف عىل اللغوي، إىل غري ذلك. وتقديماالشرتاك، عىل املجاز ك

 



٤٣٧ 
 

 ) شرح النص( 
 

 وقياسُ  ،فمناسبةٌ  دورانٌ  :وقيل ،فدورانٍ  هٍ بَ فشَ  فمناسبةٍ  فسربٍ  فإيامءٍ  يف األصحِّ  فظنينيِ  قطعينيِ  فنصٍّ  بإمجاعٍ  هُ تُ لَّ عِ  تْ وما ثبتَ 

 فالعدميُّ  الوجوديُّ  فالرشعيُّ  فالعريفُّ  احلقيقيُّ  والوصفُ  ،لَ بِ قُ  إنْ  يف األصحِّ  هِ علي املركبِ  وكذا غريُ  ،املعنى عىل الداللةِ 

،املنعكسةُ  ردةُ املطّ و ،ةِ عىل األمار والباعثةُ  ،يف األصحِّ  فاملركبُ  ا البسيطُ قطعً   واألكثرُ  يةُ وكذا املتعدّ  ، فاملطّردةُ عىل املنعكسةِ

 .ا يف األصحِّ فروعً 

 السمعِ  نقلِ  قُ وموافِ  ،يف األصحِّ  وكذا األعمُّ  ،والرصيحُ  ،عىل العريضِّ  والذايتُّ  ،عىل األخفى األعرفُ  ةِ السمعيّ  ومن احلدودِ 

ُ  حاتُ واملرجِّ  ،أرجحُ  هِ اكتسابِ  وما طريقُ  ،ةِ غوالل
 .الظنِّ  ها غلبةُ ومثارُ  ال تنحرصِ

................................................................................................................... 

تُهُ بإمجاعٍ فنصٍّ قطعينيِ فظنينيِ  ) أي وكذا القياس الذي ( وما(   لَّ ) أي بإمجاع قطعي فنص قطعي فإمجاع ظني  ثبتَتْ عِ

يته إنام ألن النص أصل لإلمجاع ألن حج ؛عكسه :وقيل ،) ألن النص يقبل النسخ بخالف اإلمجاع يف األصحِّ  فنص ظني (

بَهٍ  فمناسبةٍ  فسربٍ  فإيامءٍ  ثبتت به ( أي فيقدم اإليامء فالسرب  ) وما قبلها وما بعدها كام مر ، وقيل: دورانٌ فمناسبةٌ فدورانٍ  فشَ

، فكل من املعطوفات دون ما قبله، ورجحان كل من اإليامء، واملناسبة عىل ما يليه ظاهر من فالدوران فاملناسبة فالشبه

 عىل املناسبة بام فيه من إبطال ما ال يصلح للعلية والشبه عىل الدوران بقربه من املناسبة، رببقة، ورجحان الستعاريفها السا

ومن رجح الدوران عليها قال ألنه يفيد اطراد العلة وانعكاسها بخالف املناسبة، ورجحان الدوران أو الشبه عىل بقية 

) الشتامل األول عىل املعنى املناسب، والثاين  الداللةِ  ) قياس (ملعنى عىل قياسُ ا ) يرجح (و  املسالك يؤخذ من تعاريفها (

) أي عىل  غريُ املركبِ عليهِ  ) يرجح ( وكذا ( عىل الزمه أو أثره أو حكمه كام علم ذلك يف مبحث الطرد، ويف خامتة القياس

بِلَ  املركب ( فتقديم غري املركب  كور يف مبحث حكم األصل) أي املركب لضعفه باخلالف يف قبوله املذ يف األصحِّ إنْ قُ

لقوة املركب  أي يرجح املركب عىل غريه عكسه :، وقيلعليه هو عىل فرض قبول املركب وتقدم أن األصح عدم قبوله

) ألن احلقيقي ال يتوقف عىل  الوصفُ احلقيقيُّ فالعريفُّ فالرشعيُّ  ) يرجح (و  ( باتفاق اخلصمني عىل حكم األصل فيه

ا البسيطُ  ) مما ذكر ( الوجوديُّ  خالف العريف والعريف متفق عليه بخالف الرشعي كام مر (يشء ب ) منه  فالعدميُّ قطعً

والباعثةُ عىل  ( مها سواء :املركب فالبسيط، وقيل :وقيل، ) لضعف العدمي واملركب باخلالف فيهام بُ يف األصحِّ فاملركّ (

فقد قيل باشرتاط  ) عىل املطردة فقط لضعف الثانية باخلالف فيها املنعكسةُ  ردةُ املطّ و ( ) لظهور مناسبة الباعثة األمارةِ 

 طردةبعدم االطراد أشدّ من ضعف امل نعكسة) فقط، ألن ضعف امل عىل املنعكسةِ  ) فقط ( فاملطّردةُ  ( االنعكاس يف العلة

يةُ  ) ترجح ( وكذا بعدم االنعكاس (  فيد باالحلاق هبا، وقيل عكسه، ألن اخلطأ يف ) عىل القارصة يف األصح ألهنا أ املتعدّ

مها سواء لتساوهيام فيام ينفردان به من االحلاق يف املتعدية وعدمه يف  :، وقيللكون املعلل فيها مكانا واحدا لقارصة أقلا

ا( ) كذا يرجح  و ( أي ففي كل منهام جهة كامل ونقص القارصة يف  وعا () من املتعديتني عىل األقل فر األكثرُ فروعً

وال  أي فمن رجح املتعدية رجح األكثر ومن رجح القارصة رجح األقل، عكسه كام يف املتعدية والقارصة :وقيل )األصحِّ 



٤٣٨ 
 

التي هي االنفراد بالتعدي يف إحدامها والقصور يف األخر وما يلزمه من وجود  التساوي هنا النتفاء علتهالقول بيأيت 

ألن األول  ؛) منها عىل األخفى األعرفُ  ) أي الرشعية ( ةِ السمعيّ  من احلدودِ  يرجح ( ) و ( الكامل والنقص يف كل منهام

، قال ألن التعريف باألول يفيد كنه احلقيقة بخالف الثاين)  عىل العريضِّ  والذايتُّ  أفىض إىل مقصود التعريف من الثاين (

الذايت حقيقة؛ ألن هذه األمور اصطالحية. اهـ حاشية العالمة العطار: قوله والذايت أي باعتبار املعترب، وليس املراد 

ز أو اشرتاك لتطرق اخللل إىل التعريف بالثاين ( والرصيحُ  ( العطار عىل اجلمع ) يرجح  وكذا ) من اللفظ عىل غريه بتجوّ

أخذا باملحقق يف  عكسه :) ألن التعريف باألعم أفيد لكثرة املسمى فيه، وقيل يف األصحِّ  ) عىل األخصّ مطلقا ( األَعمُّ (

، وال خيفى أنه يف املنطق ال بد من التساوي بني احلد املحدود، أما األعم واألخص من وجه فالظاهر فيهام التساوي

عنهام  ل) ألن التعريف بام خيالفهام إنام يكون لنق واللغةِ  السمعِ  نقلِ  موافقُ  ) يرجح ( و ( ود عموما وخصوصاملحدوا

ألن الظن بصحته  ؛) من طريق اكتساب حدّ آخر حُ أرجَ  هِ اكتسابِ  طريقُ  ) أي احلد الذي ( ما ) يرجح ( و واألصل عدمه (

ة والضعف ( أقو منه بصحة اآلخر، إذْ  حاتُ ال  احلدود السمعية مأخوذة من النقل وطرق النقل تقبل القوّ واملرجِّ

 ُ ها  ) فيام ذكر هنا (تنحرصِ منه تقديم بعض مفاهيم  فلم نعده، ته وسبق كثري منها) أي قوّ  غلبةُ الظنِّ  ) أي ضابطها (ومثارُ

وبعض ما خيل بالفهم عىل بعض كاملجاز عىل االشرتاك، وتقديم املعنى الرشعي عىل العريف، والعريف  ،املخالفة عىل بعض

اوي عىل أرجحية ما يرجح به من التقديم بالتزكية باحلكم بشهادة الر ما سبق: عىل اللغوي يف خطاب الشارع، ومن غري

 .التزكية بالعمل بروايته، وتقديم من علم أنه عمل برواية نفسه عىل من علم أنه مل يعمل أو مل يعلم أنه عمل

 
 



٤٣٩ 
 

 االجتهاد والتقليد -بعد المائةتاسع عشر الدرس ال
 

 االجتهاد
 

 األدلة بحيث حتس النفس بأن يبذل متام طاقته يف نظره يف .الوسع لتحصيل الظن باحلكم الفقيه االجتهاد: استفراغ أوال:

 بالعجز عن املزيد عليه.

 غري املجتهدين. ، والفقيه هو املجتهد، هذا هو األصل ثم صار بعد ذلك يستعمل يف فقهاء املذاهبواملجتهد هو الفقيه

كتاب  قا لألحكام منالبالغ العاقل فقيه النفس العارف بالدليل العقيل ذو الدرجة الوسطى عربية وأصوال ومتعلَّ وهو: 

  .وسنة

خيرج املجنون، وقد اختلف العلامء يف تفسري العقل: فقيل  والعاقلخيرج غريه ألنه مل يكتمل عقله حتى يعترب رأيه،  فالبالغ

هو: ملكة يدرك هبا املعلوم أي القوة النفسية التي يدرك هبا األشياء، فالعاقل هو: صاحب تلك امللكة، وقيل: العقل هو: 

كان أو نظريا ال القوة التي يدرك هبا، وقيل: العقل هو: إدراك العلم الرضوري فقط، واستدرك  دراك رضوريانفس اإل

بعضهم قائال هو: إدراك بعض العلم الرضوري، لكي ال خيرج أن يكون عاقال من فقد اإلدراك لبعض العلوم الرضورية 

 كمن فقد حسا من حواسه اخلمس، ولذا قالوا: من فقد حسا فقد علام.

به يستطيع  وملكة قائمة لهأي صار الفقه له سجية مالزمة  أي شديد الفهم بالطبع ملقاصد الكالم فقيه النفسا: وقولن

أنكر القياس الذي هو باب االجتهاد األكرب هل يكون جمتهدا ؟  فيمنبواسطتها استنباط األحكام، وقد اختلف العلامء 

 أنكر القياس اجليل ال يعترب بخالف اخلفي. يكون جمتهدا، وقيل: ال يكون، وقيل: إن هوالصحيح أن

 بالرباءة األصلية فيتمسك هبا إىل أن يرصف عن ذلك صارف رشعي.أي  العارف بالدليل العقيلوقولنا: 

 فيها.وال يشرتط التبحر  أي من نحو ورصف ومعان وبيان يةبذو الدرجة الوسطى عروقولنا: 

أي ما تتعلق االحكام به بداللته عليها من كتاب وسنة، وال  قا لألحكاممتعلَّ أي أصول الفقه، وقولنا: وأصوال وقولنا: 

يشرتط احلفظ لنصوص الكتاب والسنة، كام ال يشرتط يف كونه صاحب درجة وسطى يف النحو والرصف واملعاين والبيان 

 واألصول أن حيفظ متنا هلا ما دام عارفا باملسائل.

 هي: وطيشرتط لتحقق اجتهاد املجتهد ستة رشثانيا: 

 وإال فقد خيرقه بمخالفته له وخرقه حرام. كونه خبريا بمواقع اإلمجاع -١

 ليقدم األول عىل الثاين. كونه خبريا بالناسخ واملنسوخ -٢

 ؛ فإن ذلك مما يعني عىل فهم املراد منها.كونه خبريا بأسباب نزول اآليات وأسباب ورود االحاديث -٣

 .من األخباركونه خبريا باملتواتر واآلحاد  -٤

 .كونه خبريا بالصحيح وغريه من حسن وضعيف -٥



٤٤٠ 
 

. ويكفي يف زماننا الرجوع إىل كتب األئمة من املحدثني كاإلمام أمحد والبخاري ومسلم كونه خبريا بأحوال الرواة -٦

 فيعتمد يف التعديل والتجريح قوهلم.

اد وكذا ال يشرتط الذكورة واحلرية، وكذا العدالة يف تفاريع الفقه ألهنا ثمرة االجتهال ووال يشرتط معرفة علم الكالم 

 األصح فيجوز أن يكون الفاسق جمتهدا.

من ناسخ أو مقيد أو خمصص أو غريها. كام جيب أن يبحث عن اللفظ  وجيب عىل املجتهد أن يبحث عام يعارض دليله

 من تطرق اخللل واخلدش فيه.الوارد هل معه قرينة تعني املراد منه أو ترصفه عن ظاهر؛ ليسلم ما يستنبطه 

 



٤٤١ 
 

 ) شرح النص( 
 

 هُ وما معَ  في االجتهادِ  عُ السابِ  الكتابُ 
 

 هبا املعلومَ  كُ درِ يُ  أي ذو ملكةٍ  لُ العاقِ  غُ البالِ  :وهوَ  الفقيهُ  واملجتهدُ  ،باحلكمِ  الظنِّ  لتحصيلِ  الوسعَ  الفقيهِ  استفراغُ  االجتهادُ 

ا قً ومتعلَّ  الً وأصو الوسطى عربيةً  رجةِ ذو الدَّ  العقيلِّ  بالدليلِ  فُ العارِ  القياسَ  أنكرَ  وإنْ  النفسِ  فقيهُ  يف األصحِّ  امللكةُ  فالعقلُ 

 وأسبابِ  واملنسوخِ  خِ اسِ والنَّ  اإلمجاعِ  عِ ا بمواقِ خبريً  هُ كونُ  لالجتهادِ  ويعتربُ  ،ا هلامتنً  مل حيفظْ  وإنْ  ةٍ وسنَّ  ن كتابٍ م لألحكامِ 

هِ وو يحِ والصح واآلحادِ  واملتواترِ  النزولِ   الكالمِ  علمُ  وال يعتربُ  ،ذلكَ  ألئمةِ  نا الرجوعُ ويكفي يف زمنِ  الرواةِ  حالِ غريِ

 .ضِ املعارِ  عنِ  وليبحثْ  يف األصحِّ  وكذا العدالةُ  ةُ واحلريّ  والذكورةُ  الفقهِ  وتفاريعُ 

..................................................................................................................... 

باستنباطها من أدلتها التفصيلية فخرج جمتهد  املراد عند اإلطالق أعني االجتهاد يف الفروع )الكتابُ السابِعُ يف االجتهادِ  (

هُ  ( املذهب والفتيا وسيأيت بياهنام والقصد أن االجتهاد ينرصف عند اإلطالق إىل املجتهد املطلق لتقليد وأدب ) من ا وما معَ

ف ) لغة افتعال من  االجتهادُ  ( الفتيا وعلم الكالم املفتتح بمسألة التقليد يف أصول الدين املختتم بام يناسبه من خامتة التصوّ

) بأن يبذل متام طاقته يف نظره يف األدلة  استفراغُ الفقيهِ الوسعَ  اجلهد بالفتح والضم وهو الطاقة واملشقة واصطالحا (

) أي من حيث إنه فقيه فال حاجة إىل قول ابن احلاجب رشعي، فخرج استفراغ غري الفقيه  ظنِّ باحلكمِ لتحصيلِ ال(

واستفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقيل، والفقيه يف احلد بمعنى املتهيىء للفقه جمازا شائعا، ويكون بام حيصله فقيها 

) أي املجتهد أو الفقيه  وهوَ  الفقيه املجتهد ألن ما صدقهام واحد ( ) كام قالواواملجتهدُ الفقيهُ  كاألصل ( الحقيقة، ولذا ق

) ألن غريه ال متييز له هيتد به ملا يقوله حتى يعترب  العاقِلُ  ) ألن غريه مل يكمل عقله حتى يعترب قوله ( البالِغُ  ( به الصادق

كُ هبا املعلومَ  ) أي هيئة راسخة يف النفس ( أي ذو ملكةٍ ( امللكةُ يف  ) هو هذه (فالعقلُ  ( من شأنه أن يعلم ) أي ما يُدرِ

ريا، وقيل هو العلم الرضوري فقط، وبعضهم عرب ببعض ظهو نفس العلم أي اإلدراك رضوريا كان أو ن :) وقيلاألصحِّ 

 فقد البرص فقد فقد نكم العلوم الرضورية وهو األوىل، لئال يلزم أن من فقد العلم بمدرك لعدم اإلدراك غري عاقل

) أي شديد الفهم بالطبع ملقاصد الكالم، ألن غريه ال يتأتى منه االستنباط املقصود  فقيهُ النفسِ  ( اإلدراك باأللوان مثال

) فال خيرج بإنكاره عن فقاهة النفس، وقيل خيرج فال يعترب قوله، وقيل ال خيرج إال اجليلّ  وإنْ أنكرَ القياسَ  باالجتهاد (

فُ بالدليلِ العقيلِّ  ه (فيخرج بإنكاره لظهور مجود ) أي الرباءة األصلية والتكليف به يف احلجية، كام مر أن استصحاب  العارِ

رجةِ الوسطى عربيةً  العدم األصيل حجة فيتمسك به إىل أن يرصف عنه دليل رشعي ( ورصف  من لغة ونحو ) ذو الدَّ

ا لألحكامِ  ) للفقه ( وأصوالً  (كالعروض والقوايفومعان وبيان، وإن كان أقسام العربية أكثر من ذلك  ) بفتح الالم  ومتعلَّقً

ن كتابٍ وسنَّةٍ  أي ما تتعلق هي به بداللته عليها ( ) وذلك ليتأتى له  ا هلامتنً  ) أي املتوسط يف هذه العلوم ( وإن مل حيفظْ  مِ

فظها فألهنا املستنبط منه، وأما االستنباط املقصود باالجتهاد، أما علمه بآيات األحكام وأخبارها أي مواقعها وإن مل حي



٤٤٢ 
 

علمه باألصل فألنه يعرف به كيفية االستنباط وغريها مما حيتاج إليه فيه، وأما علمه بالباقي فألنه ال يفهم املراد من 

ال ليكون صفة للمجتهد أي أن ما سبق هو بيان الصفات التي  )ويعتربُ لالجتهادِ  املستنبط منه إال به، ألنه عريب بليغ (

ا بمواقِعِ  ( ب توفرها فيمن يصح أن يوصف بأنه جمتهد وأما هنا فبيان ما جيب توفره لالجتهاد بالفعل فتأملجي كونُهُ خبريً

وإال فقد خيرقه بمخالفته وخرقه حرام كام مرّ ال عربة به، وال يشرتط حفظ مواقعه، بل يكفي أن يعرف أن ما  )اإلمجاعِ 

خِ  م موافقته لعامل أو يظن أن واقعته حادثة مل يسبق فيها ألحد من العلامء كالم (استنبطه ليس خمالفا لإلمجاع بأن يعل والنَّاسِ

وأسبابِ  ( يقدم املنسوخ عىل الناسخ ىف العملف لتقدم األول عىل الثاين ألنه إذا مل يكن خبريا هبام قد يعكس) واملنسوخِ 

 ) لتقدم األول عىل الثاين، ألنه إذا مل يكن خبريا هبام قد يعكسواآلحادِ  واملتواترِ  ) إذ اخلربة هبا ترشد إىل فهم املراد (النزولِ 
من األولني عىل ما بعده، ألنه  ) من حسن وضعيف ليقدم كال هِ وغريِ  والصحيحِ  ( فيقدم اآلحاد عىل املتواتر وهو الجيوز

والرد ليقدم ول قبل) يف ا حالِ الرواةِ و (يف القبول  فيقدم الضعيف عىل الصحيح واحلسن إذا مل يكن خبريا بذلك قد يعكس

خبريا بذلك قد  املقبول عىل املردود مطلقا، واألكرب واألعلم من الصحابة عىل غريمها يف متعارضني، ألنه إذا مل يكن

 ) من املحدثني كاإلمام أمحد والبخاري ومسلم، ذلكَ  ألئمةِ  نا الرجوعُ يف زمنِ  ) يف اخلربة بحال الرواة ( ويكفي يعكس (

فيعتمد عليهم يف التعديل والتجريح لتعذرمها يف زمننا إال بواسطة، وهم أوىل من غريهم، واملراد بخربته باملذكورات 

) إلمكان  الكالمِ  علمُ  ) ال يف االجتهاد وال يف املجتهد ( وال يعتربُ  ( خربته هبا يف الواقعة املجتهد فيها ال يف مجيع الوقائع

) ألهنا إنام متكن بعد االجتهاد فكيف  الفقهِ  تفاريعُ  ) ال ( و سالم تقليدا كام يعلم مما سيأيت (استنباط من جيزم بعقيدة اإل

يةُ  الذكورةُ ) ال ( و تعترب فيه ( ة االجتهاد وإن كنّ ناقصات عقل، وكذا العبيد بأن ينظروا  واحلرّ ) جلواز أن يكون للنساء قوّ

ة االجتهاد، وقيل يف األصحِّ  ال تعترب فيه ( ) وكذا العدالةُ  حال التفرغ من خدمة السادة (  :) جلواز أن يكون للفاسق قوّ

قوله ال ينايف عدم اعتبارها الجتهاده، إذ  وتعقب بأنه ال ختالف بني القولني إذ اعتبار العدالة العتامد ،يعترب ليعتمد عىل قوله

، أما املفتي فيعترب فيه املفتي اعتربت بالنسبة لغريعدالة ال الفاسق يعمل باجتهاد نفسه، وإن مل يعتمد قوله اتفاقا، وجياب بأن

) كاملخصص واملقيد والناسخ، والقرينة الصارفة للفظ  ضِ عن املعارِ  وليبحثْ  ألنه أخص فرشطه أغلظ ( قطعا العدالة

يتمسك بالعام عن ظاهره ليسلم ما يستنبطه من تطرق اخلدش إليه لو مل يبحث، وهذا أوىل ال واجب ليوافق ما مر من أنه 

قبل البحث عن املخصص عىل األصح، ومن أنه جيب اعتقاد الوجوب بصيغة افعل قبل البحث عام يرصفها عنه وزعم 

الزركيش ومن تبعه أنه واجب، وأنه ال خيالف ما مر، ألن ذاك يف جواز التمسك بالظاهر املجرد عن القرائن، والكالم هنا 

 .ةنده بقرينيف اشرتاط معرفة املعارض بعد ثبوته ع

 



٤٤٣ 
 

 االجتهاد والتقليد -بعد المائة العشرونالدرس 
 

 جمتهد املذهب وغريه
 

أوال: املجتهد املطلق هو من تقدم بيان حاله وثمة أنواع أخر من املجتهدين ينتسب فيها صاحبها إىل مذهب املجتهد 

 املطلق وهم:

ن كان قادرا عىل ختريج الوجوه عىل نصو -١  .أو استنباطها من نصوص الشارع ص إمامهجمتهد املذهب وهو: مَ

 فيقوم بام ييل:، ومعنى ختريج الوجوه عىل النصوص استنباطها منه، األحكام التي يبدهيا عىل نصوص إمامهوالوجوه هي: 

، سواء نص إمامه عىل إمامهحني جيد فيها معنى ما نص عليه  إمامهاستنباط ما سكت عنه إمامه بقياسه عىل ما نصّ عليه  -أ

 ذلك املعنى أو استنبطه هو من كالمه.

 .استخراج حكم املسكوت عنه من عموم أو قاعدة قررها اإلمام -ب

، لكن يتقيدون يف استنباطهم منها باجلري عىل طريقة إمامهم استنباط ما سكت عنه إمامه من نصوص الشارع مبارشة -ج

تهد املطلق فإنه ال يتقيد بطريق غريه، وال بمراعاة قواعده يفارقون املج يف االستدالل ومراعاة قواعده ورشوطه فيه، وهبذا

  ورشوطه فيه.

أو وجه لألصحاب عىل ، املتبحر يف مذهب إمامه املتمكن من ترجيح قول عىل آخر من أقوال إمامهوهو:  جمتهد الفتيا -٢

 .آخر

بطريقة إمامه كام هو معلوم من تتبع أن جمتهد الفتيا قد يستنبط من نصوص الشارع أيضا، لكن يتقيد  وهنا بحث مهم وهو:

، أحوال من عدوهم من جمتهدي الفتيا كالنووي، بل قد يقع ذلك ملن هو دون جمتهد الفتيا كام يعلم من أحوال املتأخرين

 أفاده املحقق العبادي يف اآليات. ومحلوا هذا عىل أنه اجتهاد مذهبي جزئي يف بعض املسائل. 

مع التجهز  -رمحة اهللا تعاىل عليه-يام مذهب احلرب اإلمام أيب عبد اهللا الشافعي القريش ومنه يعلم أن ضبط مذهب ال س( 

  . تأمل يرمحك اهللا.) بعلوم اآللة واالنشغال بأدلة الوحيني هو بوابة االجتهاد الصحيح الذي جر عليه األئمة األعالم

 يشء كام قرروه.يف يد الذي ليس من االجتهاد هو من حمض التقلأما ضبط مسائل املذهب مع القصور يف تقرير األدلة 

 .؛ فيجوز ملن له ملكة أن جيتهد يف بعض املسائل الفقهية أو يف بعض األبوابالصحيح جواز جتزئ االجتهادثانيا: 

 ؟ اختلف األصوليون هل جيوز للنبي صىل اهللا عليه وسلم أن حيكم باالجتهاد فيام ال نصّ فيه أو ال جيوزثالثا: 

 م: ال جيوز، وإذا عرضت له واقعة انتظر الوحي.قال بعضه

 .وقال آخرون جيوز، بل قد وقع

 وإذا قلنا: إنه صىل اهللا عليه وسلم جيتهد فهل يمكن أن خيطئ يف اجتهاده ؟

 قال بعضهم: ال خيطئ، وقال آخرون: جيوز أن خيطئ، ولكن اهللا سبحانه ينبهه عىل ذلك، وال يقره عىل اخلطأ.



٤٤٤ 
 

 ع االجتهاد من الصحابة يف زمنه صىل اهللا عليه وسلم.واألصح جواز ووقو



٤٤٥ 
 

 ) شرح النص( 
 

ن مِ  نُ كِّ املتمَ  رُ حِّ املتبَ  الفتيا وهوَ  دُ جمتهِ  هُ ودونَ  ،هإمامِ  عىل نصوصِ  الوجوهِ  ن ختريجِ مِ  نُ املتمكِّ  :وهوَ  بِ املذهَ  دُ جمتهِ  هُ ودونَ 

 مَ وسلَّ  عليهِ  صىل اهللاُ للنبيِّ  االجتهادِ  وجوازُ  ،األبوابِ  بعضِ  يف االجتهادِ  ئِ جتزّ  جوازُ  واألصحُّ  ،عىل آخرَ  قولٍ  ترجيحِ 

  .عَ ه وقَ وأنَّ  هِ يف عرصِ  جائزٌ  وأن االجتهادَ  ،ال خيطئُ  هُ اجتهادَ  وأنَّ  ،هُ ووقوعُ 

...................................................................................................................... 

هُ (   ن ختريجِ الوجوهِ  ) أي دون املجتهد املتقدم وهو املجتهد املطلق (ودونَ نُ مِ : املتمكِّ بِ وهوَ دُ املذهَ  ) التي يبدهيا جمتهِ

ه ( هُ  ) يف املسائل (عىل نصوصِ إمامِ رُ  ) أي دون جمتهد املذهب (ودونَ دُ الفتيا وهوَ املتبَحِّ كِّ  ) يف مذهب إمامه (جمتهِ نُ املتمَ

ن ترجيحِ قولٍ  ئِ االجتهادِ  ) أطلقهام ( عىل آخرَ  ) له (مِ يف  ) بأن حيصل لبعض الناس قوة االجتهاد (واألصحُّ جوازُ جتزّ

يمتنع الحتامل أن يكون فيام مل يعلمه من األدلة معارض ملا  :) كالفرائض بأن يعلم أدلته وينظر فيها، وقيلبعضِ األبوابِ 

جوازُ االجتهادِ للنبيِّ صىل اهللاُ عليهِ  ) األصح ( و وردّ بأن هذا االحتامل بعيد ( ،لكل ونظر فيهعلمه بخالف من أحاط با

هُ   .عفا اهللا عنك مل أذنت هلم وقوله: .ما كان لنبيّ أن يكون له أرس حتى يثخن يف األرض) لقوله تعاىل: وسلَّمَ ووقوعُ

ن ظهر نفاقهم يف التخلف عن غزوة تبوك، والعتاب ال يكون فيام عوتب عىل استبقاء أرس بدر بالفداء، وعىل اإلذن مل

غري جائز له لقدرته عىل اليقني بالتلقي من الوحي بأن ينتظره، وردّ بأن إنزال  :صدر عن وحي، فيكون عن اجتهاد، وقيل

أنَّ  ) األصح ( و ( قةالوحي ليس يف قدرته، وقيل جائز له وواقع يف اآلراء واحلروب دون غريمها مجعا بني األدلة الساب

هُ  ة عن اخلطأ يف االجتهاد، وقيل قد خيطىء لكن ينبه عليه  ال خيطئُ  ( صىل اهللا عليه وسلم)  اجتهادَ ) تنزهيا ملنصب النبوّ

زٌ أنَّ االجتهادَ جائ ) األصح ( و رسيعا ملا مرّ يف اآليتني، وجياب بأن التنبيه فيهام ليس عىل خطأ بل عىل ترك األوىل إذ ذاك (

هِ  ال للقدرة عىل اليقني يف احلكم بتلقيه منه صىل اهللا عليه وسلّم، وردّ بأنه لو كان  :) صىل اهللا عليه وسلّم، وقيل يف عرصِ

جائز  :جائز للبعيد عنه دون القريب لسهولة مراجعته، وقيل :جائز بإذنه، وقيل :عنده وحي يف ذلك لبلغه للناس، وقيل

اص الرعية هلم لو مل جيز هلم بأن يراجعوا النبيّ صىل اهللا عليه وسلّم، فيام وقع هلم بخالف للوالة حفظا ملنصبهم عن استنق

عَ  ) األصح عىل اجلواز (و  غريهم ( تقتل  :م سعد بن معاذ يف بني قريظة فقال) ألنه صىل اهللا عليه وسلّم حكّ  أنَّه وقَ

مل يقع للحارض يف  :رواه الشيخان. وقيل .بحكم اهللالقد حكمت  . فقال صىل اهللا عليه وسلّم:ذريتهم ىمقاتلتهم وتسب

    .بالوقوع وعدمه بالوقف عن القول :قطره صىل اهللا عليه وسلّم بخالف غريه، وقيل

 



٤٤٦ 
 

 االجتهاد والتقليد -الدرس الحادي والعشرون بعد المائة
 

 مسائل يف االجتهاد
 

 يف الواقع. كحدوث العامل وثبوت الباري وصفاته وبعثة ، وهو من أصاب احلق؛ ألنه متعنياملصيب يف العقائد واحد أوال:

 الرسل؛ فمن نفى اإلسالم أو جحد معلوما من الدين بالرضورة فهو كافر سواء اجتهد أم عاند.

فإن كان فيها قاطع من نص أو امجاع واختلف فيها لعدم الوقوف عىل القاطع فاملصيب وأما املجتهد يف األحكام الرشعية 

 ، وقيل: كل جمتهد مصيب.مل يكن فيها قاطع فاألصح أن املصيب فيها واحد أيضا عا، فإنفيها واحد قط

املجتهدين فمن أصابه فقد أصاب حكم اهللا، وقيل: بل حكم اهللا تعاىل تابع لظن  واألصح أن هللا حكام معينا قبل اجتهاد

 املجتهد فام ظنه املجتهد فهو حكم اهللا يف حقه وحق من قلده.

 ، وقيل: بل نصب عليه دليال قطعيا.م اهللا املعني قد نصب اهللا عليه أمارة ليستدل هبا عليهواألصح أن حك

بل هو مأجور أجر واحد عىل بذله وسعه يف الطلب وإنام يأثم إذا قرص يف  واألصح أن خمطئ ذلك احلكم غري آثم

 . وقيل: يأثم لعدم إصابته ما كلف به.االجتهاد

نقض احلكم يف االثانيا:  اجتهد احلاكم يف واقعة ما وحكم هبا، ثم تغري اجتهاده بعد ذلك  ، بمعنى أنه إذاجتهادياتال يُ

وبان له أن اجتهاده األول خطأ أو جاء حاكم آخر بعده وحكم بنقيض حكمه فإنه يف كال احلالتني ال جيوز نقض ما حكم 

 ضية األوىل عىل ما حكم هبا.به يف االجتهاد األول كمن حكم لفالن باملال ثم تغري اجتهاده فتميض الق

أما إذا تغري االجتهاد بقاطع وبان لنا خطأ االجتهاد األول قطعا فإنه يف هذه احلالة ننقض االجتهاد األول ويف هذه احلالة ال 

 يكون نقض اجتهاد باجتهاد وإنام هو نقض اجتهاد بقاطع، والقواطع هي:

 .نص من كتاب أو سنة -١

 .إمجاع -٢

 .قياس جيل -٣

، وإنام قلد غريه يف الواقعة التي حكم فيها؛ وذلك ألنه ال جيوز للمجتهد أن إذا كان جمتهدا إال أنه مل حيكم باجتهاده -٤

 يقلد جمتهدا.

إذا كان احلاكم مقلدا إلمام معني كالشافعي مثال إال أنه حكم بخالف نصوصه يف املسألة دون أن يقلد الشافعي أو  -٥

 ضنا حكمه هنا؛ ألنه استقل برأيه مع أنه ال جيوز له االستقالل فيه لعدم بلوغه رتبة االجتهاد.، وإنام نقغريه من األئمة

، الذي يقلده مقلدا غريه من األئمة يف املسائل التي ال جيوز االنتقال بالتقليد فيها بخالف نص إمامهاحلاكم إذا حكم  -٦

 وسيأيت بياهنا إن شاء اهللا.



٤٤٧ 
 

، كأن كان اجتهاده أنه جيوز النكاح من غري ويل فنكح امرأة بناء مسألة وأداه اجتهاده إىل حكم إذا اجتهد املجتهد يفثالثا: 

عىل هذا االجتهاد بدون وليها، ثم تغري اجتهاده وصار يعتقد أنه ال جيوز النكاح بغري ويل، ففي هذه احلالة حترم عليه املرأة 

وما ذكرناه يف حق املجتهد ينطبق عىل مقلده، فيجب ، يعتقد حتريمه ويلزمه مفارقتها وإال كان مستديام حلل االستمتاع بام

 عليه ما جيب عىل املجتهد وذلك لتغري ظنه فكيف حيلل شيئا وهو يعتقد أنه حرام.

وبناء عىل ذلك؛ إذا اجتهد املجتهد يف مسألة وأفتى هبا مقلده ثم تغري اجتهاده جيب عليه أن خيرب مقلده باجتهاده الثاين 

بل يبقى عىل ما هو عليه حتى ال ينقض  ه. وأما ما ترتب عىل االجتهاد األول بعد العمل به فإنه ال ينقض معموله،ليعمل ب

 اجتهاد باجتهاد.

 وكذلك ال يضمن املجتهد ما حدث من املتلفات بسبب اجتهاده األول ألنه معذور رشعا.

 اجتهاد املفتي فرأ ذلك السمن غري متنجس فإنه ال يشء كسمن متنجس فأتلفه املستفتي ثم تغري مثاله: لو أفتى بإتالف

يضمن قيمته للمستفتي، لكن هذا إذا كان تغري االجتهاد ال لقاطع. أما إذا كان الظهور لقاطع فإنه يضمن ألنه مقرص يف 

 عدم البحث.

بالتفويض، ويكون هذا . وهذه املسألة تعرف جيوز أن يقال لنبي أو عامل احكم بام تشاء فام حكمت به فهو صوابرابعا: 

 الذي حكم به دليال رشعيا.

 واملختار أن ذلك جائز عقال غري واقع سمعا.

بأن يقال له: افعل كذا إن شئت ويكون التخيري قرينة عىل أن الطلب غري  جيوز أن يعلق األمر باختيار املأمورخامسا: 

 بل املغرب ثم قال يف الثالثة ملن شاء.جازم، ويف صحيح البخاري أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال: صلوا ق

 



٤٤٨ 
 

 ) شرح النص( 
 

، واملصيبُ يف نقليّاتٍ فيها قاطعٌ  ، واملخطئُ آثمٌ بلْ كافرٌ إنْ نفى اإلسالمَ دٌ عىل  وقيلَ  ،اقطعً  واحدٌ  املصيبُ يف العقليّاتِ واحِ

 ،هِ بإصابتِ  فٌ مكلّ  هُ وأنَّ  ،عليه أمارةً  وأنَّ  ،االجتهادِ  ا قبلَ نً  معيّ فيها حكامً  هللاِ وأنَّ  ،واحدٌ  وال قاطعَ  هُ أنَّ  واألصحُّ  ،اآليت اخلالفِ 

َ ومتى قَ  رُ بل يؤجَ  مُ ال يأثَ  املخطئَ  وأنَّ    . مَ ثِ أَ  دٌ جمتهِ  رصَّ

 نصِّ  أو بخالفِ  هِ اجتهادِ  بخالفِ  مَ كَ ا أو حَ ا جليًّ ا أو قياسً ا أو إمجاعً نصًّ  فَ خالَ  فإنْ  يف االجتهادياتِ  احلكمُ  ضُ ال ينقَ  مسألةٌ 

َ  ثمَّ  ويلٍّ  بغريِ  حَ كَ ولو نَ  ،ضَ قِ نُ  أو مل جيزْ  هُ غريَ  دْ ومل يقلِّ  هِ إمامِ  َ ومَ  ،هاحتريمُ  فاألصحُّ  هِ دِ مقلَّ  أو اجتهادُ  هُ اجتهادُ  تغريَّ يف  ن تغريَّ

َ  فَ املتلَ  وال يضمنُ  ،هُ معمولُ  ضُ نقَ وال يُ  فَّ املستفتي ليكُ  أعلمَ  هِ اجتهادِ   .ال لقاطعٍ  إن تغريَّ

 ،مل يقعْ  هُ وأنَّ  ،ا ويسمى التفويضَ ا رشعيًّ كً رَ دْ مُ  ويكونُ  حقٌّ  فهوَ  بام تشاءُ  احكمْ  أو عاملٍ  لنبيٍّ  يقالَ  أنْ  جيوزُ  هُ أنّ  ارٌ املخت مسألةٌ 

 .املأمورِ  باختيار األمرِ  تعليقُ  جيوزُ  هُ وأنَّ 

....................................................................................................................... 

دٌ  ) من املختلفني (املصيبُ مسألةٌ  ( ) وهو من صادف احلق فيها لتعينه يف الواقع كحدوث العامل ووجود  يف العقليّاتِ واحِ

إنْ نفى  ) أيضا (بلْ كافرٌ  ) إمجاعا وألنه مل يصادف احلق فيها ( آثمٌ  ) فيها ( واملخطئُ  الباري وصفاته وبعثة الرسل (

) كله أو بعضه كنايف بعثة حممد صىل اهللا عليه وسلّم، فالقول بأن كل جمتهد يف العقليات مصيب أو أن املخطىء  اإلسالمَ 

واحدٌ ) من نص أو إمجاع، واختلف فيها لعدم الوقوف عليه (واملصيبُ يف نقليّاتٍ فيها قاطعٌ غري آثم خارق لإلمجاع (

: عىل اخلالفِ اآل ا، وقيلَ هُ  ) فيام ال قاطع فيها (يت قطعً ) واحدٌ  ) فيها ( وال قاطعَ  ) أي املصيب يف النقليات (واألصحُّ أنَّ

حكم اهللا تعاىل تابع لظن املجتهد  :) وقيلأنَّ هللاِ فيها حكامً معيّنًا قبلَ االجتهادِ  ) األصح ( و كل جمتهد فيها مصيب ( :وقيل

ظنيا،  ) أي دليال أمارةً  ( ) أي احلكم  عليهِ  أنَّ  ) األصح ( و حقه وحق مقلده (فهو حكم اهللا يف  فام ظنه فيها من احلكم

) األصح  و بل هو كدفني يصادفه من شاءه اهللا ( دليل عليه قطعي وال دليل عليه ظني، ال :عليه دليل قطعي، وقيل :وقيل

هُ  ( ) يف  وأنَّ املخطئَ  ( يكلف لغموض احلكم ال :يلوق ن اإلصابة،) أي احلكم إلمكامكلّفٌ بإصابتِهِ  ) أي املجتهد ( أنَّ

رُ  ( والتي ال قاطع فيهاقاطع التي فيها  النقليات بقسميها يأثم لعدم إصابته  :) لبذله وسعه يف طلبه، وقيلال يأثَمُ بل يؤجَ

 أجر واحد (إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله  :الصحيحني املكلف هبا، ويدل لذلك يف القسمني خرب

دٌ  َ جمتهِ ضُ احلكمُ يف  ( ) لتقصريه برتكه الواجب عليه من بذله وسعه فيه أَثِمَ  ) يف اجتهاده ( ومتى قَرصَّ مسألةٌ ال ينقَ

ال من احلاكم به وال من غريه، إذ لو جاز نقضه جلاز نقض النقض وهلم، فيفوت مصلحة نصب احلاكم  ) االجتهادياتِ 

ا جليًّا  ) احلكم (لَفَ فإنْ خا من فصل اخلصومات ( ا أو قياسً ا أو إمجاعً نقض ملخالفته الدليل املذكور  ياأوىل أو مساو )نصًّ

)  أو ملخالفته اجتهاده وامتناع تقليده فيام اجتهد فيه ( احلكم د غريه نقض) بأن قلّ  بخالفِ اجتهادِهِ  ) حاكم ( مَ كَ أو حَ  (

هِ ومل يقلِّدْ غ حكم حاكم ( هُ بخالفِ نصِّ إمامِ ) ملقلد إمام تقليد غريه، وسيأيت بيان  مل جيزْ  (قلنا ) قلده و  أو ) من األئمة ( ريَ

) حكمه ملخالفته نص إمامه الذي هو يف حقه اللتزامه تقليده كالدليل يف حق املجتهد، فإن قلد يف حكمه غري  ضَ قِ نُ  ذلك (
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ونقض احلكم جماز عن إظهار بطالنه، إذ  ،لرجحانه عندهإمامه وجاز له تقليده مل ينقض حكمه، ألنه لعدالته إنام حكم به 

ده ) باجتهاد منه أو من مقلَّ  ويلٍّ  بغريِ  ) امرأة ( حَ كَ ولو نَ  ( فإن احلكم مل يصح من أصله ال حكم يف احلقيقة حتى ينقض

هُ أو اجتهادُ مقلَّ  يصحح نكاحه ( َ اجتهادُ هِ ثمَّ تغريَّ ها ) إىل بطالنه (دِ عليه لظنه أو ظن إمامه حينئذ  ) فاألصحُّ حتريمُ

ال حترم إذا حكم حاكم بالصحة لئال يؤدّي إىل نقض احلكم باالجتهاد وهو ممتنع، ويردّ بأنه يمتنع إذا  :البطالن، وقيل

َ يف اجتهادِهِ  ( فإن ماهنا عمل بام أد اليه اإلجتهاد الثاين نقض من أصله وليس مرادا هنا ن تغريَّ )  أعلمَ  ) بعد إفتائه ( ومَ

فَّ  ) بتغريه ( املستفتي وجوبا ( نقَ  ) عن العمل إن مل يكن عمل ( ليكُ هُ وال يُ ) إن عمل ألن االجتهاد ال ينقض  ضُ معمولُ

َ  ) بإفتائه بإتالفه ( املتلَفَ  ) املجتهد ( وال يضمنُ  باالجتهاد ملا مرّ ( ) ألنه  ال لقاطعٍ  ) اجتهاده إىل عدم إتالفه ( إن تغريَّ

مسألةٌ املختارٌ أنّهُ جيوزُ  ( ذا تغري لقاطع كنص قاطع فإنه ينقض معموله ويضمن متلفه املفتي لتقصريها إممعذور بخالف 

) أي فهوَ حقٌّ  ) يف الوقائع من غري دليل ( احكمْ بام تشاءُ  ) عىل لسان نبيّ (لنبيٍّ أو عاملٍ  ) من قبل اهللا تعاىل ( أنْ يقالَ 

ا رشعيًّا مُ  ) أي هذا القول (ويكونُ  ال مانع من هذا اجلواز (موافق حلكمي بأن يلهمه إياه، إذ  كً رَ ) أي دليال يدرك به دْ

جيوز للنبيّ دون العامل ألن رتبته ال تبلغ أن  :وقيل ،ال جيوز ذلك مطلقا :) لداللته عليه، وقيل ويسمى التفويضَ  الرشع (

واك : وقع خلرب الصحيحني: يل) وقأنَّهُ مل يقعْ  املختار بعد جوازه ()  و( يقال له ذلك  م بالسّ هتُ رْ لوال أن أشقّ عىل أمتي ألمَ

يف إجياب السواك  ه اهللاهذا ال يدل عىل املدعى جلواز أن يكون خري فيه أي خري :قلنا ،أي ألوجبته عليهم .عند كال صالةٍ 

) نحو افعل كذا إن شئت املأمورِ  اختياربوأنَّهُ جيوزُ تعليقُ األمرِ  أو يكون ذلك املقول بوحي ال من تلقاء نفسه ( ،وعدمه

 .ال جيوز ملا بني طلب الفعل والتخيري فيه من التنايف. قلنا ال تنايف إذ التخيري قرينة عىل أن الطلب غري جازم :أي فعله، وقيل
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 االجتهاد والتقليد -بعد المائة والعشرون الثانيالدرس 
 

 التقليد
 

من الوجه الذي باعتباره يفيد احلكم وهذه ال تكون إال  ته. أي معرفن غري معرفة دليلهأخذ قول الغري مالتقليد هو:  أوال:

 للمجتهد ولو كان اجتهاده جزئيا.

 تعلمون.  ويلزم غري املجتهد أن يقلد يف مسائل الفقه جمتهدا. قال اهللا تعاىل: واسألوا أهل الذكر إن كنتم ال

يقلد  نيف مسألة فظن احلكم فيها اتفاقا، فإن مل يكن اجتهد فيها فهل جيوز له أإذا اجتهد بالفعل  وال جيوز التقليد للمجتهد

 اجتهاد غريه ؟ قيل: جيوز، واألصح ال.

إذا اجتهد جمتهد يف واقعة فتوصل فيها إىل حكم، ثم تكررت تلك الواقعة فال يلزمه اعادة االجتهاد فيها إن كان ذاكرا : ثانيا

ما يقتيض الرجوع عام  منه اكرا للدليل األول فالواجب عليه إعادة االجتهاد، سواء حصل. أما إذا مل يكن ذللدليل االول

ل إليه أوال أم ال.  توصّ

؛ الحتامل تغري اجتهاد جمتهدا أو عاملا مقلدا ملذهب وجب إعادة االستفتاءوكذلك إذا حصلت واقعة لعامي فاستفتى فيها 

 ىل نص إلمامه.املجتهد، أو تغري فتيا العامل املقلد لوقوفه ع

، مع وجود الفاضل ملن يعتقده غري مفضول بأن ظنه فاضال أو مساويااملختار جواز تقليد املفضول من املجتهدين ثالثا: 

بخالف من اعتقده مفضوال فال جيوز عمال باعتقاده؛ فال جيب البحث عن األرجح من املجتهدين لعدم تعينه، فالعامي إذا 

  ألن يقلده وإن كان مرجوحا يف الواقع.اعتقد رجحان واحد منهم تعنيّ 

 والراجح يف العلم باعتقاد املعتقد مقدم عىل الراجح يف الورع؛ ألن لزيادة العلم تأثريا يف االجتهاد بخالف زيادة الورع. 

 .املختار جواز تقليد امليت لبقاء قوله فإن املذاهب ال متوت بموت أصحاهبارابعا: 

بانتصابه والناس  ية لإلفتاء باشتهاره بالعلم والعدالة أو ظنت أهليتهالعلم ت أهليتهجيوز استفتاء من علمخامسا: 

 ، وقيل: ال يفتي القايض يف املعامالت؛ الستغنائه بالقضاء فيها عن اإلفتاء.مستفتون له ولو كان املستفتى قاضيا

، وقيل: جيب البحث والسؤال ظاهر العدالةأما إذا جهلت أهليته علام أو عدالة فيكتفى باستفاضة علمه بني الناس وكونه 

 عنه وال يكتفى باالستفاضة والظاهر.

ويندب للمفتي بيان ذلك للمستفتي إال إذا كان املأخذ . للعامي سؤال املفتي عن دليله سؤال اسرتشاد ال تعنتسادسا: 

 بحيث يقرص علمه عنه فال يندب له حينئذ البيان. خفيا
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 ) شرح النص( 
 

 احلكمِ  عىل ظانِّ  مُ وحيرُ  ،يف األصحِّ  دِ العقائِ  يف غريِ  دِ املجتهِ  غريَ  ويلزمُ  ،هِ دليلِ  معرفةِ  غريِ  نْ مِ  الغريِ  قولِ  أخذُ  قليدُ : التمسألةٌ 

 .يف األصحِّ  وكذا عىل املجتهدِ  هِ باجتهادِ 

 إعادةُ  استفتى عاملا وجبَ  عاميٍّ أو ل ،النظرِ  جتديدُ  وجبَ  الدليلَ  مل يذكرِ  ملجتهدٍ  واقعةٌ  لو تكررتْ  هُ أنَّ  : األصحُّ مسألةٌ 

 .ميتٍ  مقلدَ  ولو كانَ  االستفتاءِ 

 الراجحِ   فوقَ علامً  حَ الراجِ  وأنَّ  ،األرجحِ  عنِ  البحثُ  فال جيبُ  مفضولٍ  غريَ  هِ دِ ملعتقِ  املفضولِ  تقليدِ  جوازُ  : املختارُ مسألةٌ 

وبظهورِ  هِ علمِ  باستفاضةِ  االكتفاءُ  فاملختارُ  تْ لَ هِ جُ  ا فإنْ لو قاضيً و تْ نَّ أو ظُ  هُ تُ أهليّ  فتْ رِ ن عُ مَ  واستفتاءِ  ،امليتِ  وتقليدِ  ،اورعً 

 .خيفَ  ملْ  ه إنْ بيانُ  عليهِ  مَّ ا ثُ اسرتشادً  هِ عن مأخذِ  هُ سؤالُ  وللعاميِّ  ،هِ عدالتِ 

....................................................................................................................... 

: التقليدُ أخذُ قولِ الغريِ (  ، فال يعرتض بأن ) بمعنى الرأي واالعتقاد الدال عليهام القول اللفظي أو الفعل أو التقريرمسألةٌ

نْ غريِ معرفةِ دليلِهِ  ( تقليد املجتهد ال يقترص عىل أخذ كالمه فقط ألنه يشمل أخذ فعله أو تقريره ) فخرج أخذ قول ال  مِ

بالغري كاملعلوم من الدين بالرضورة، وأخذ قول الغري مع معرفة دليله، فليس بتقليد بل هو اجتهاد وافق اجتهاد خيتص 

دِ  ويلزمُ غريَ  ( ألن معرفة الدليل من الوجه الذي باعتباره يفيد احلكم ال يكون إال للمجتهد ؛القائل ) املطلق عاميا  املجتهِ

يلزمه  :وقيل .فاسألوا أهل الذكر) آلية:  يف األصحِّ  التقليد للمجتهد ()  غريِ العقائِدِ يف  ( هوكان أو غريه، أي يلزمه بقيد 

ال جيوز  :وقيلوم اتباعه يف اخلطأ اجلائز عليه، برشط أن يتبني له صحة اجتهاد املجتهد بأن يتبني له مستنده ليسلم من لز

امي، أما التقليد يف العقائد فيمتنع عىل املختار، وإن صح للعامل أن يقلد ألن له صالحية أخذ احلكم من الدليل بخالف الع

مُ  مع اجلزم كام سيأيت ( )  وكذا وجوب اتباع اجتهاده ( التقليد) ملخالفته ب عىل ظانِّ احلكمِ باجتهادِهِ  ) أي التقليد ( وحيرُ

الذي  ما يقع له لتمكنه من االجتهاد يف)  يف األصحِّ  ) أي من هو بصفات االجتهاد التقليد فيام يقع له ( عىل املجتهدِ  حيرم (

جيوز له التقليد فيه  :، وال جيوز العدول عن األصل املمكن إىل بدله كام يف الوضوء والتيمم، وقيلبدل تقليدوالهو أصل 

من جيوز تقليد  :جيوز للقايض حلاجته إىل فصل اخلصومة املطلوب نجازه بخالف غريه، وقيل :لعدم علمه به اآلن، وقيل

: األصحُّ  ( جيوز له فيام خيصه دون ما يفتي به غريه :وقيلوز عند ضيق الوقت ملا يسأل عنه، جي: وقيلأعلم منه،  هو مسألةٌ

) سواء أجتدد له ما يقتيض الرجوع عام ظنه فيها  وجبَ جتديدُ النظرِ  ) األول (لو تكررتْ واقعةٌ ملجتهدٍ مل يذكرِ الدليلَ  أنَّهُ 

ل من غري نظر لكان أخذا بيشء من غري دليل يدل له والدليل األول لعدم تذكره ال ثقة ببقاء الظن أم ال، إذ لو أخذ باأل وّ

ال جيب جتديده بناء عىل قوة الظن السابق، فيعمل به ألن األصل عدم رجحان غريه أما إذا كان ذاكرا للدليل،  :منه، وقيل

وجبَ إعادةُ  ) فيها ( لعاميٍّ استفتى عاملا أنه لو تكررت واقعة ( ) أي واألصح أو فال جيب جتديد النظر، إذ ال حاجة إليه (

بجواب  ذ) بناء عىل جواز تقليد امليت وإفتاء املقلد كام سيأيت، إذ لو أخ تٍ مقلدَ ميّ  ) العامل ( ولو كانَ  ( تى) ملن أف االستفتاءِ 

ل املفتي، وقوله األول ال ثقة ببقائه عليه خذا بيشء من غري دليل، وهو يف حقه قوآالسؤال األول من غري إعادة لكان 
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وحمل  ،ال جيب :الحتامل خمالفته له باطالعه عىل ما خيالفه من دليل إن كان جمتهدا، ونص إلمامه إن كان مقلدا، وقيل

 أن اجلواب عن رأي أو قياس أو شك، واملفتي حي، فإن العامي إذا عرف أي صورة تكرر الواقعة لعامي اخلالف يف الثانية

: املختارُ جوازُ  ( عرف أنه عن نص أو إمجاع، أو مات املفتي فال حاجة للسؤال ثانيا كام جزم به الرافعي والنووي مسألةٌ

هِ غريَ مفضولٍ ملعتقِ  من املجتهدين ( ) تقليدِ املفضولِ  اويا له، بخالف من اعتقده ) بأن اعتقده أفضل من غريه أو مسدِ

جيوز مطلقا ورجحه ابن احلاجب لوقوعه يف زمن الصحابة  :الدليلني اآلتيني، وقيلباعتقاده ومجعا بني  مفضوال عمال

ال جيوز مطلقا، ألن أقوال املجتهدين يف حق املقلد كاألدلة يف حق املجتهد،  :وغريهم مشتهرا متكررا من غري إنكار، وقيل

منها قول الفاضل، وإذا جاز تقليد  فكام جيب األخذ بالراجح من األدلة جيب األخذ بالراجح من األقوال، والراجح

أي سواء اعتقده  ) من املجتهدين لعدم تعينه بخالف من مل جيوز مطلقا فال جيبُ البحثُ عنِ األرجحِ  املفضول ملن ذكر (

ا يف االجتهاد ) فيه، ألن لزيادة العلم تأثري اورعً  الراجحِ  فوقَ  ) يف االعتقاد ( علامً  حَ الراجِ  أنَّ  ) املختار ( و ( مفضوال أم ال

حيتمل العكس، ألن لزيادة الورع تأثريا يف التثبت يف االجتهاد وغريه بخالف زيادة العلم، و :بخالف زيادة الورع، وقيل

املذاهب ال متوت  :) لبقاء قوله، كام قال الشافعي ريض اهللا عنه امليتِ  تقليدِ  ) املختار جواز ( و ( االتساوي ألن لكل مرجح

قيل ال جيوز ألنه ال بقاء لقول امليت بدليل انعقاد اإلمجاع بعد موت املخالف، وعورض بحجية اإلمجاع بموت أرباهبا، و

فتْ  استفتاءِ  ) املختار جواز ( و ( حلي للحاجة بخالف ما إذا مل يفقدن فقد اإجيوز  :بعد موت املجمعني، وقيل رِ ن عُ مَ

القايض  :) وقيل اقاضيً  ) كان ( ولو ( ) بانتصابه والناس مستفتون له تْ نَّ أو ظُ  ) لالفتاء باشتهاره بالعلم والعدالة ( أهليّتُهُ 

فاملختارُ االكتفاءُ باستفاضةِ  ) أهليته علام أو عدالة ( تْ لَ هِ جُ  فإنْ  ( ال يفتي يف املعامالت لالستغناء بقضائه فيها عن االفتاء

هِ وبظهورِ عدالتِهِ  ناس عنهام وعليه، فاألصح االكتفاء بخرب الواحد عنهام، جيب البحث عنهام بأن يسأل ال :) وقيل علمِ

الروضة عن األصحاب خالف ما صححه  ال بد من اثنني وما اخرتته من االكتفاء باستفاضة علمه هو ما نقله يف :وقيل

هُ  األصل من وجوب البحث عنه ( هِ  ) أي املفتي ( وللعاميِّ سؤالُ طلبا إلرشاد  ) أي ااسرتشادً  ) فيام أفتاه به ( عن مأخذِ

هُ  ) أي املفتي ندبا ال وجوبا ( ثُمَّ عليهِ  نفسه بأن يذعن للقبول ببيان املأخذ ال تعنتا ( ) أي املأخذ لسائله املذكور حتصيالً  بيانُ

) عليه، فإن خفي عليه بحيث يقرص فهمه عنه، فال يبينه له صونا لنفسه عن التعب فيام ال يفيد إنْ ملْ خيفَ  إلرشاده (

  .ر له بخفاء ذلك عليهويعتذ

 



٤٥٣ 
 

 االجتهاد والتقليد -بعد المائة والعشرون الثالثالدرس 
 

 تتمة التقليد
 

 ؟ هل جيوز لغري املجتهد املطلق اإلفتاءأوال: 

 فيجوز له ذلك يف األصح، وقيل: ال جيوز. فتوأما جمتهد املذهب فيجوز له ذلك قطعا. وأما جمتهد امل

 ألنه ناقل للمذهب عن إمامه  عىل الراجحممن هو عارف باملذهب فيجوز له اإلفتاء أيضا وأما من هو دون جمتهد الفتو

 وليس هو املفتي وهذا هو الواقع يف األعصار املتأخرة وال يسع أهل املذاهب غريه.

 ؟ جمتهد أو ال جيوز خلو الزمان عن عقال هل جيوزثانيا: 

 قيل: جيوز، وقيل: ال.

 جائز فهل وقع فعال وخال الزمن عنه أو ال ؟ وإذا قلنا إن اخللو عن جمتهد

 قيل: وقع، وقيل: مل يقع وال يزال هنالك يف كل زمن جمتهد من املجتهدين.

ثالثا: إذا عمل العامي يف حادثة بقول جمتهد فليس له الرجوع عنه إىل قول جمتهد آخر يف تلك احلادثة؛ ألنه بعمله قد التزم 

 مل بعد بقوله فهل جيوز له ترك قوله واستفتاء غريه ؟. ولكن إذا مل يعقول ذلك املجتهد

 لزمه.ي قيل: ال جيوز بل يلزمه العمل بمجرد إفتاء املفتي، واألصح: ال يلزمه، لكن إذا مل يوجد مفت آخر

 أو ال ؟ رابعا: هل يلزم املقلد عاميا كان أو غريه التزام مذهب معني من مذاهب املجتهدين

عتقد أن املذهب الذي اختاره هو أفضل أو مساو لغريه، واألوىل عىل املقلد أن يسعى إىل ما قيل: يلزمه ذلك وعليه أن ي

 جيعله يعتقد أن الذي قلده أرجح ليحسن اختياره له.

 وقيل: ال يلزمه التزام مذهب معني فله أن يأخذ فيام يقع له بام شاء من املذاهب.

 ؟إىل مذهب آخر وج عنه فيام مل يعمل بهوإذا قلنا يلزمه اتباع مذهب معني فهل جيوز له اخلر

 األصح أنه جيوز، وقيل: ال.

أما تتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو أهون عليه وما تشتهيه نفسه فجمهور العلامء عىل أنه غري جائز، بل قال 

 كثريون: إن من يفعل ذلك يعترب فاسقا.

دين أي العقائد، بل جيب النظر؛ ألن املطلوب اليقني وال يتحقق ذلك خامسا: قال أكثر العلامء ال جيوز التقليد يف أصول ال

 إال بالنظر، وقد أمرنا اهللا سبحانه أن نفكر ونتدبر لنهتدي إىل احلق.

 ولكن مع هذا فأكثر الناس تأخذ إيامهنا تقليدا فهل يصح إيامهنم وإسالمهم ؟

 وهو بعيد. املختار أنه يصح بجزم وإن أثموا برتك النظر، وقيل: ال يصح،

 أما إذا مل يكن بجزم بل مع شك أو وهم فال يصح قطعا.



٤٥٤ 
 

 ) شرح النص( 
 

لو  هُ وأنَّ  ،يقعُ  هُ وأنَّ  جمتهدٍ  عنْ  الزمانِ  خلوُّ  جيوزُ  هُ وأنَّ  ،هِ إمامِ  بمذهبِ  اإلفتاءُ  عىل الرتجيحِ  قادرٍ  دٍ ملقلِّ  جيوزُ  هُ أنَّ  : األصحُّ مسألةٌ 

ٍ  مذهبٍ  د التزامُ املقلِّ  مُ زَ لْ يَ  هُ وأنَّ  ،رُ آخَ  فتٍ مُ  مَّ وثَ  مل يعملْ  فيها إنْ  عنهُ  الرجوعُ  فلهُ  ا يف حادثةٍ عاميًّ  أفتى جمتهدٌ   هُ دُ يعتقِ  معنيَّ

 .الرخصِ  عُ تتبُّ  عُ ه يمتنِ وأنَّ  ،عنهُ  اخلروجَ  لهُ  وأنَّ  ،أرجحَ  هِ يف اعتقادِ  ا واألوىل السعيُ أو مساويً  أرجحَ 

 .بجزمٍ  ويصحُّ  الدينِ  يف أصولِ  التقليدُ  عُ يمتنِ  هُ أنَّ  : املختارُ مسألةٌ 

...................................................................................................................... 

: األصحُّ أنَّهُ جيوزُ ملقلِّدٍ قادرٍ عىل الرتجيحِ (  هِ ) وهو جمتهد الفتو ( مسألةٌ بِ إمامِ ) مطلقا لوقوع ذلك يف اإلفتاءُ بمذهَ

األعصار متكررا شائعا من غري إنكار بخالف غريه فقد أنكر عليه، وقيل: ال جيوز له النتفاء وصف االجتهاد املطلق 

والتمكن من ختريج الوجوه عىل نصوص إمامه عنه، وقيل: جيوز له عند عدم املجتهد املطلق واملتمكن مما ذكر للحاجة 

و أحدمها، وقيل جيوز للمقلد، وإن مل يكن قادرا عىل الرتجيح ألنه ناقل ملا يفتى به عن إمامه، إليه، بخالف ما إذا وجدا أ

وإن مل يرصح بنقله عنه وهذا هو الواقع يف األعصار املتأخرة، أما القادر عىل التخريج وهو جمتهد املذهب فيجوز له اإلفتاء 

ن إجيوز  :ال جيوز مطلقا، وقيل :وقيل ،) بأن ال يبقى فيه جمتهد تهدٍ وأنَّهُ جيوزُ خلوُّ الزمانِ عنْ جم ) األصح ( وقطعا ( 

بأن أتت أرشاط الساعة الكرب كطلوع  أي األمور املعهودة من سنن الكون عن نظامها تداعى الزمان بتزلزل القواعد

هُ يقعُ  ) األصح بعد جوازه ( و الشمس من مغرهبا ( لعلم انتزاعا ينتزعه من العباد إن اهللا ال يقبض ا: ) خلرب الصحيحني أنَّ

 .ولكن يقبض العلم بقبض العلامء، حتى إذا مل يبق عامل اختذ الناس رؤساء جهاالً فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا

إن من أرشاط الساعة  :خرب البخاري ونحوه .إن بني يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها اجلهل: ويف خرب مسلم

ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين : ال يقع خلرب الصحيحني أيضا بطرق: وقيل .فع العلم أي يقبض أهله ويثبت اجلهلأن ير

وأجيب بأن املراد  ،وهم أهل العلم :قال البخاري ،أي الساعة كام رصح هبا يف بعض الطرق .عىل احلق حتى يأيت أمر اهللا

أنَّهُ لو أفتى جمتهدٌ عاميًّا يف حادثةٍ فلهُ الرجوعُ عنهُ فيها إنْ مل ) األصح (  و(  بالساعة يف هذا ما قرب منها مجعا بني األدلة

رُ ها ( في) بقوله  يعملْ  فتٍ آخَ ) وقيل: يلزمه العمل به بمجرد االفتاء فليس له الرجوع إىل غريه، وقيل: يلزمه العمل  وثَمَّ مُ

وثم  لهإن مل يعمل ما إذا عمل فليس له الرجوع جزما، وبقو هلبقوخرج و ،به بالرشوع يف العمل به بخالف ما إذا مل يرشع

مُ املقلِّدَ  ( ) األصح و مفت آخر ما لو مل يكن ثم مفت آخر فليس له الرجوع ( لْزَ هُ يَ مذهبٍ  التزامُ  ) عاميا كان أو غريه ( أنَّ

 ٍ هُ أرجحَ  ) من مذاهب املجتهدين ( معنيَّ دُ ا ) من غريه ( يعتقِ ن كان يف الواقع مرجوحا عىل املختار السابق ) له وإ أو مساويً

ال يلزمه التزامه فله أن  :) ليحسن اختياره عىل غريه، وقيل السعيُ يف اعتقادِهِ أرجحَ  ) يف املساوي (األوىل  ) لكن ( و (

يه الدليل كالم األصحاب والذي يقتض -أي لزوم التزام مذهب -هذا :يأخذ فيام يقع له بام شاء من املذاهب، قال النووي

) فيام مل يعمل به ألن التزام ما ال يلزم  عنهُ  اخلروجَ  لهُ  أنَّ  ) األصح بعد لزوم التزام مذهب معني للمقلد ( و القول بالثاين (

ذ من ) يف املذاهب، بأن يأخ صِ خَ الرُّ  عُ تتبُّ  يمتنعُ  هُ أنَّ  ) األصح ( و ال جيوز ألنه التزمه وإن مل يلزم التزامه ( :وقيل ،غري ملزم



٤٥٥ 
 

(  جيوز بناء عىل أنه ال يلزم التزام مذهب معني :وقيلملذهب وغريه،  كل منها األهون فيام يقع من املسائل سواء امللتزم

) أي مسائل االعتقاد كحدوث  أنَّهُ يمتنِعُ التقليدُ يف أصولِ الدينِ  ) قول الكثري ( املختارُ  ) تتعلق بأصول الدين ( مسألةٌ 

قال تعاىل  ،وما جيب له ويمتنع عليه وغري ذلك مما سيأيت، فيجب النظر فيه ألن املطلوب فيه اليقني العامل ووجود الباري،

 :ويقاس بالوحدانية غريها، وقيل. واتبعوه لعلكم هتتدون، وقال للناس: وقد علم ذلك .فاعلم أنه ال إله إال اهللا: لنبيه

للنظر  عراب وليسوا أهال عليه وسلّم كان يكتفي يف اإليامن من األألنه صىل اهللا ؛جيوز وال جيب النظر اكتفاء بالعقد اجلازم

ألنه مظنة الوقوع  ؛ال جيوز فيحرم النظر فيه :بالتلفظ بكلمتي الشهادة املنبىء عن العقد اجلازم ويقاس باإليامن غريه، وقيل

 ا ال نسلم أن األعراب ليسوا أهاليف الشبه والضالل الختالف األذهان واألنظار، ودليال الثاين والثالث مدفوعان بأن

للنظر، وال أن النظر مظنة للوقوع يف الشبه والضالل، إذ املعترب النظر عىل طريق العامة كام أجاب األعرايب األصمعي عن 

سؤاله بم عرفت ربك؟ فقال البعرة تدل عىل البعري، وأثر األقدام عىل املسري، فسامء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر 

أما النظر  ،له يواج أال تدل عىل اللطيف اخلبري؟ وال يذعن أحد منهم أو من غريهم لإليامن إال بعد أن ينظر فيهتدذو أم

عىل طريق املتكلمني من حترير األدلة وتدقيقها ودفع الشكوك والشبه عنها، ففرض كفاية يف حق املتأهلني له يكفي قيام 

أما غريهم ممن خيشى عليه من اخلوض فيه الوقوع يف الشبه والضالل  -ل قلت كونه فرض كفاية فيه نظر تأم -بعضهم هبا

فليس له اخلوض فيه، وهذا حممل هني الشافعي وغريه من السلف عن االشتغال بعلم الكالم، وهو العلم بالعقائد الدينية 

كلّ من األقوال، وإن أثم برتك النظر ) أي معه عىل  بجزمٍ  ) التقليد يف ذلك ( يصحُّ  ) املختار أنه ( و( عن األدلة اليقينية 

أما التقليد بال جزم بأن كان مع احتامل  ،ال يصحّ بل ال بدّ لصحة اإليامن من النظر :عىل األول فيصحّ إيامن املقلد، وقيل

 نى تردد فيه.شك أو وهم، فال يصح قطعا إذ ال إيامن مع أد

 



٤٥٦ 
 

 بعد المائة والعشرون الرابعالدرس 
 

 مما جيب اعتقاده
 

 ما ييل: وملا كان اجلزم ال بد منه لصحة اإليامن وجب عىل كل مكلف أن يعتقد اعتقادا جازما

ثٌ  -١ ث املخرج من العدم إىل الوجود.أن العامل حمدَ وقد استدل  . والعامل هو: ما سو اهللا تعاىل. واملقصود باملحدَ

فالعامل حادث، وتقرير مقدمات هذا  -كل متغري حادثو -املتكلمون عىل حدوث العامل بدليل التغري فقالوا: العامل متغري

 الدليل وبسطها فيه طول وقد انتقده اإلمام ابن تيمية يف الدرء وغريه.

ع احلركة وحدمها شيئا كحركة هذا اليشء ويريد اآلخر سكونه، ووقأ؛ إذْ لو جازَ أن يكون اثنني جلاز أن يريد اهللا واحد -٢

 عهام معا حمال. فيتعني أن يقع أحدمها وهو ما يريده اإلله احلق.والسكون معا حمال؛ كام أن ارتفا

 إىل أجزاء. والواحد هو: الذي ال مثل له وال شبيه. وقال بعض املتكلمني هو: الذي ال ينقسم

 أي ال ابتداء لوجوده وال انتهاء؛ إذْ البقاء من لوازم القدم. اهللا سبحانه قديم -٣

، وال يمكن للعقل أن يدرك حقيقة ذاته ال يف الدنيا وال يف قائق فليس كمثله يشءلسائر احل ةحقيقته سبحانه خمالف-٤

 اآلخرة، وقيل: يمكن أن تدرك يف اآلخرة ألنه ير يوم القيامة.

 ؟ هل يتصف اهللا باجلسمية -٥

حلق وينفى ما فيها من نفيها يف الكتاب والسنة، فحينئذ يستفصل عن معناها ويثبت ما فيها من اإثباهتا أو ثمة ألفاظ مل يرد 

فه لنا أوال ؟الباطل وباب اإلخبار أوسع من باب األسامء والصفات  ، فإذا علم هذا يقال: ماذا تقصد باجلسم عرِّ

املركب من اجلواهر الفردة، أو هو: ما تألف من جوهرين فردين فصاعدا، واجلوهر الفرد هو: اجلزء فإن قيل: اجلسم هو: 

إىل جزء صغري جدا جدا ال يمكن بعده  سمة األساسية يف تأليف اجلسم بأن ينتهي تقسيم اجلالذي ال يتجزأ، وهي الوحد

 .أن ينقسم

 قلنا: فهمنا اآلن ماذا تقصدون تعاىل اهللا أن يكون كذلك.

وإن عني به هو: املركب من الذات والصفات، حيث زعم البعض أن اتصاف الباري بالصفات حقيقة جيعله مركبا 

 ائص األجسام.والرتكيب من خص

 قلنا: فهذا املعنى حق، واستعامل لفظ اجلسم يف حق اهللا بشع أيام بشاعة.

 ؟ نه جوهر أو عرضأهل يتصف اهللا ب -٦

 عرضا كالصفات واأللوان والروائح التي ال تقوم إال يف حمل فتعاىل اهللا عن ذلك. ذاته فأما كون

 ن تركيبة اجلسم فقد نفينا هذا املعنى كام تقدم.وأما كونه جوهرا فإن فرس باجلوهر الفرد الذي هو جزء م

 وإن عني به القائم بذاته أو القائم ال يف حمل فاهللا تعاىل كذلك.



٤٥٧ 
 

 ؟هل يقال بأن اهللا يف مكان أو زمان  -٧

 أما الزمان فاهللا أول ال بداية له وقد مرّ وصفه بالقدم.

 .الوق حييط به تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريوأما املكان فهو خملوق هللا تعاىل فكيف يكون يف خملوق واملخ

 ). أأمنتم من يف السامء أن خيسف بكم األرضولكن اهللا تعاىل فوق املكان قال تعاىل: ( 

 فلم خيلقه حلاجته له ولو شاء ما خلقه. اهللا تعاىل غري حمتاج للعامل -٨

 ؟ تقوم احلوادث باهللا تعاىلهل  -٩

 .اهللا سبحانه ال حيل بذاته يشء من خملوقاته املحدثة فهذا حق فيقال هل تريد أن -كام مر -يستفصل

ويف حديث الشفاعة الوارد يف  فهذا ممنوع الصفات االختيارية كالتكلم متى شاء والرضا والغضبوإن عنيت به نفي 

 .إن ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثلهصحيح البخاري ومسلم: 

 كام تفعل النار اإلحراق بال اختيار. ال كام زعمت الفالسفة من أنه فاعل بالذات اىل فعال ملا يريد باالختياراهللا تع -١٠

 .ليس كمثله يشء -١١

  .القدر خريه ورشه منه سبحانه -١٢

 .خالفا للمعتزلة خالق أفعال العباد اهللا -١٣

 أي لكل ممكن. اىل شاملة لكل مقدورات وكليات، وقدرته تعئيعلمه سبحانه شامل لكل معلوم من جز -١٤

 تقتيض الوجود ودينية تقتيض املحبة.، ومشيئته سبحانه كونية ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن -١٥

 فال فناء له.ال آخر له بقاؤه تعاىل  -١٦

 لك من الصفات.بمعانيها فهو تعاىل مل يزل عاملا قادرا خالقا إىل غري ذمتصفا أي  مل يزل سبحانه موجودا بأسامئه -١٧

وقيل أيضا صفة الذات: ما دل عليها فعله أو تنزهيه  تنفك عن الذات،ال وهي الصفات التي  هللا تعاىل صفات ذاتية -١٨

، والثانية كالسمع فإنه دل عىل كالعلم فإن خلقه سبحانه شاهد عليه وكذا القدرة واحلياة واإلرادة عن النقص، فاألوىل

 النقص إذْ لو مل يتصف به التصف بضده وهو الصم وهو نقص حمال عليه سبحانه. اتصافه سبحانه به تنزهيه عن

 ؟ ماذا يفعل املسلم يف الصفات الثابتة له سبحانه يف الكتاب والسنة الصحيحة -١٩

ذهب أهل احلديث إىل إثبات لفظها ومعناها وتفويض كيفية اتصافه سبحانه هبا له؛ ألن العلم بكيفية االتصاف ال يصح 

الذات وملا كانت حقيقة ذاته جمهولة فحقيقة اتصافه بأوصافه كذلك وأمر الذات اإلهلية حري عقالء طبيعة  مع اجلهل بعقال

 آدم فال نتجاوز خرب اهللا وخرب رسله فهذا هو الطريق األسلم واألحكم. بني

اآلخر فإن دلّ الدليل العقيل  وذهب األشاعرة إىل إثبات بعض الصفات حقيقة ألن الدليل العقيل دلّ عليها وأما البعض

وقالوا إن التفويض هو مذهب السلف  استحالة اتصافه هبا فنثبت اللفظ ونؤول املعنى أو نفوضه ونقول اهللا أعلم

  أصحاب القرون الثالثة.

 حجج.والقصد هو االختصار بقدر اإلمكان يف هذه املباحث التي حتتاج إىل بسط وتفصيل ومناظرة واستيفاء 



٤٥٨ 
 

 ) لنصشرح ا( 
 

ْدِ  ولهُ  ثٌ حادِ  العاملَ  بأنَّ  هُ دَ قْ عَ  فليجزمْ  ،حمُ  ،تعاىل قديمٌ  واهللاُ ،بوجهٍ  هُ شبَّ أو ال يُ  الذي ال ينقسمُ  :دُ والواحِ  ،دُ الواحِ  اهللاُ وهوَ  ثٌ

 وال جوهرٍ  بجسمٍ  ليسَ  ،يف اآلخرةِ  وال ممكنةً  واملختارُ  ،اآلنَ  معلومةً  ليستْ  قونَ املحقّ  قالَ  ،احلقائقِ  لسائرِ  خمالفةٌ  هُ حقيقتُ 

 يف ذاتهِ  بهِ  مل حيدثْ  ،هُ ثَ ما أحدَ  ولو شاءَ  بال احتياجٍ  هذا العاملَ  حدثَ أَ  مَّ ثُ  وال زمانَ  وال مكانَ  هُ وحدَ  مل يزلْ  ،ضٍ رَ وال عَ 

ُّ  هُ خريُ  القدرُ  ،ءٌ يش هِ كمثلِ  ليسَ  ،ملا يريدُ  الٌ عَّ فَ  ،حادثٌ   هُ أنَّ  مَ ما علِ  ،مقدورٍ  لكلِّ  هُ تُ وقدرَ  ،معلومٍ  لكلِّ  لٌ شامِ  هُ لمُ عِ  ،نهُ مِ  هُ ورشَ

أو  وإرادةٍ  وحياةٍ  وعلمٍ  من قدرةٍ  هُ عليها فعلُ  ما دلَّ  هِ ذاتِ  وصفاتُ  ،هِ بأسامئِ  مل يزلْ  ،متناهٍ  غريُ  هُ وما ال فال، بقاؤُ  هُ رادَ أَ  دُ يوجَ 

نَّةِ من وبقاءٍ  وكالمٍ  وبرصٍ  ن سمعٍ مِ  النقصِ  عنِ  هُ تنزهيُ  دُ ظاهرَ ، وما صحَّ يف الكتابِ والسُّ هُ اهللاَ عندَ  الصفاتِ نعتقِ نَزِّ معناهُ ونُ

حُ  نا بتفصيلِهِ ال يقدَ م عىل أنَّ جهلَ فاقِهِ هنيَ لهُ معَ اتِّ ضُ منزِّ وِّ مَّ اختلفَ أئمتُنا أنؤولُ أمْ نُفَ كِلِهِ ثُ شْ   .سامعِ مُ

.......................................................................................................................

.... 

هُ  ) أي املكلف ( فليجزمْ  ( دَ قْ ) ألنه متغري أي يعرض له التغري حادِثٌ  ) وهو ما سو اهللا تعاىل (بأنَّ العاملَ ) أي اعتقاده (  عَ

ْدِ ولهُ  كام يشاهد وكل متغري حادث ( ) أي الذات الواجب اهللاُ وهوَ  ) رضورة أن احلادث ال بدّ له من حمدث (ثٌ حمُ

دُ  ( املمكنات ال بدّ أن يكون واجبا، إذ لو كان ممكنا لكان من مجلة املمكنات فلم يكن مبدئا هلا أالوجود ألن مبد ) إذ  الواحِ

ه الذي ال ضدّ له غريه كحركة زيد وسكو ه فيمتنع وقوع نلو جاز كونه اثنني جلاز أن يريد أحدمها شيئا، واآلخر ضدّ

ين املذكورين واجتامعهام، فتعني وقوع أحدمها فيكون مريده هو اإلله دون  املرادين وعدم وقوعهام المتناع ارتفاع الضدّ

دُ  اآلخر لعجزه، فال يكون اإلله إال واحدا ( دة أي  أو ال يُشبَّهُ  ) بوجه ( الذي ال ينقسمُ  ) اليشء ( والواحِ ) بفتح الباء املشدّ

) أي ال واهللاُ تعاىل قديمٌ  ) وهذان التفسريان معنامها موجود فيه (بوجهٍ  شبه ( هبني غريبه وال بغريه أي ال يكون بينه و

ابتداء لوجوده، إذ لو كان حادثا الحتاج إىل حمدث واحتاج حمدثه إىل حمدث وتسلسل والتسلسل حمال، فاحلدوث املستلزم 

، قالَ امل ( ) تعاىل هُ حقيقتُ  له حمال ( قونَ ليستْ معلومةً اآلنَ خمالفةٌ لسائرِ احلقائقِ ، وقال كثري من ) أي يف الدنيا للناس حقّ

ال نسلم أنه  :قلنا ،إهنا معلومة هلم اآلن ألهنم مكلفون بالعلم بوحدانيته وهو متوقف عىل العلم بحقيقته املتكلمني:

عليه الصالة والسالم  العلم به باحلقيقة، وإنام يتوقف عىل العلم به بوجه وهو بصفاته، كام أجاب موسى متوقف عىل

 ) علام ( واملختارُ وال ممكنةً  ( .. اآليةقال فرعون وما رب العاملنيىل كام قص علينا ذلك بقوله تعاىل: فرعون السائل عنه تعا

 :ممكنة العلم فيها حلصول الرؤية فيها كام سيأيت. قلنا :) ألن علمها يقتيض اإلحاطة به تعاىل وهي ممتنعة، وقيل يف اآلخرةِ 

ضٍ  الرؤية ال تفيد احلقيقة ( رَ ) ألنه تعاىل منزه عن احلدوث وهذه الثالثة حادثة ألهنا أقسام ليسَ بجسمٍ وال جوهرٍ وال عَ

األول ويسمى بالعني، وهو حمل الثاين املقوم له إما مركب وهو و ،العامل ألنه إما قائم بنفسه أو بغريه، والثاين العرض

هُ وال  ( -وقد تقدم مناقشة ما فيه فلنستغن عن اإلعادة -وقد يقيد بالفرداجلسم أو غري مركب وهو اجلوهر  مل يزلْ وحدَ

ه عنهام (مكانَ وال زمانَ  بال  ) املشاهد من السموات واألرض بام فيها ( ثُمَّ أَحدثَ هذا العاملَ  ) أي موجود قبلهام فهو منزّ
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هُ  ) إليه (احتياجٍ  ثَ من تعب أو نحوه كام  العامل ) أي بإحداثه مل حيدثْ بهِ  يار ال بالذات () فهو فاعل باالخت ولو شاءَ ما أحدَ

، ليسَ كمثلِهِ يشءٌ  للحوادث وهو كام قال يف كتابه العزيز ( فليس كغريه حمال ) يف ذاتهِ حادثٌ  ( قالت اليهود الٌ ملا يريدُ عَّ ) فَ

ر يف القدرُ  وهو السميع البصري ( ) تعاىل بخلقه وإرادته  هُ نْ مِ  ) كائن ( هُ ورشُّ  هُ خريُ   األزل () وهو هنا ما يقع من العبد مما قدّ

لٌ لكلِّ معلومٍ ( هُ شامِ لمُ  ( .أحاط بكل يشء علامقال تعاىل:  ) أي ما من شأنه أن يعلم ممكنا كان أو ممتنعا جزئيا أو كلياعِ

هُ  تُ دُ  ( بخالف املمتنع والواجب) أي ما من شأنه أن يقدر عليه، وهو املمكن  لكلِّ مقدورٍ  ) شاملة ( وقدرَ ما علِمَ أنَّهُ يوجَ

هُ  أي من جهة  -فاإلرادة تابعة للعلم ) يريد وجوده فال ( ) أي وما علم أنه ال يوجد وما ال ( ) أي أراد وجوده أَرادَ

: أي عند عحاشيته عىل مجع اجلواميف مام زكريا األنصاري قال اإل -الصلوحية أي ما يصلح أن يراد وما ال يصلح أن يراد

األشاعرة، وأما عند املعتزلة فتابعة لألمر؛ ألهنم يقولون: إن اهللا يريد ما أمر به من خري سواء وقع أم ال وال يريد ما هنى 

سواء وقع أم ال وتظهر ثمرة اخلالف يف إيامن أيب جهل فعند األشاعرة إنه مأمور به وليس مرادا وكفره  معصيةعنه من 

ملعتزلة بالعكس من حيث اإلرادة، قال أئمتنا: ولو أراد ما ال يقع كان نقصا يف إرادته لكالهلا عن منهي عنه ومراد، وعند ا

النفوذ فيام تعلقت به، وتوسط بعضهم بام يرفع اخلالف فقال: إرادته قسامن: إرادة أمر وترشيع وإرادة قضاء وتقدير 

ه تعاىل: يريد اهللا بكم اليرس وال يريد بكم العرس، والثانية فاألوىل تسمى اإلرادة الرشعية تتعلق بالطاعة ال املعصية لقول

وتسمى اإلرادة القدرية شاملة جلميع املمكنات لقوله تعاىل: فمن يرد اهللا أن هيديه. واعلم أن تبعية اإلرادة لألمر عند 

) أي  متناهٍ  غريُ  ) تعاىل ( بقاؤهُ  ( وم. اهـفهيف املال ألن املراد باحتادمها احتادمها يف املصداق املعتزلة ال تنايف قوهلم باحتادمها 

 هنا ما دل عىل الذات باعتبار صفة كالعامل واخلالق ( األسامء) أي بمعانيها، و هِ بأسامئِ  ) تعاىل موجودا ( مل يزلْ  ال آخر له (

هُ  ) وهي ( وصفاتُ ذاتِهِ  )  وعلمٍ  ء عند تعلقها به () وهي صفة تؤثر يف اليش من قدرةٍ  ) لتوقفه عليها ( ما دلَّ عليها فعلُ

، ) وهي صفة تقتيض صحة العلم ملوصوفها وحياةٍ  وهو صفة أزلية تتعلق باليشء عىل وجه اإلحاطة به عىل ما هو عليه (

 تنزهيُهُ  ) ما دل عليها ( أو ) وهي صفة ختصص أحد طريف اليشء من الفعل والرتك بالوقوع ( وإرادةٍ  ( وكذا سائر الصفات

ن سمعٍ وبرصٍ  عنِ  ) تعاىل ( ) ومها صفتان أزليتان قائمتان بذاته تعاىل زائدتان عىل العلم ليستا كسمع اخللق  النقصِ مِ

 -ظمأي الصفة والن -يعرب عنها بالنظم املعروف املسمى بكالم اهللا أيضا، ويسميان قديمة ) وهو صفة وكالمٍ  وبرصهم (

) وبقاءٍ  ( -غريه األشاعرة بناء عىل الكالم النفيس الذي ال يعرف  وال خيفى أنه -أي كام يسميان كالم اهللا بالقرآن أيضا

أي يف  استمرار الوجود أما صفات األفعال كاخللق والرزق واإلحياء واإلماتة، فليست أزلية خالفا ملتأخري احلنفية وهو 

دُ ظاهرَ  نَّةِ وما صحَّ يف الكتابِ والسُّ (  ، بل هي حادثةجعلها أزلية وإرجاعها إىل صفة التكوين معناهُ  من الصفاتِ نعتقِ

كِلِهِ  شْ هُ اهللاَ عندَ سامعِ مُ نَزِّ  ) خمصص ملا قبله أي نعتقد ظاهر معناه إال أن يكون مشكال فننزهه عنه كام يف قوله تعاىل:ونُ

إن قلوب . وقوله صىل اهللا عليه وسلّم: يد اهللا فوق أيدهيم. وقوله: ويبقى وجه ربكوقوله:  .الرمحن عىل العرش استو

فهذه مشكلة ألنه يفهم منها  رواه مسلم. ء.بني آدم كلها بني أصبعني من أصابع الرمحن كقلب واحد يرصفه كيف شا

ضُ  ) املشكل ( ثُمَّ اختلفَ أئمتُنا أنؤولُ  ( عندهماجلسمية  وِّ هنيَ لهُ  ) معناه املراد إليه تعاىل ( أمْ نُفَ معَ  ( ) عن ظاهره منزِّ

م عىل أنَّ  فاقِهِ حُ  اتِّ نا بتفصيلِهِ ال يقدَ ، والتفويض مذهب السلف وهو أسلم، والتأويل ) يف اعتقادنا املراد منه جممال جهلَ
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ل يف  مذهب اخللف وهو أعلم أي أحوج إىل مزيد علم، وكثريا ما يقال بدل أعلم أحكم أي أكثر إحكاما أي إتقانا فيؤوّ

 بأنه متثيل ليرس تقليب القلوب بالنسبة إليه تعاىل.لقدرة، واحلديث اآليات االستواء باالستيالء والوجه بالذات واليد با
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 بعد المائة والعشرون خامسالالدرس 
 

 من مجلة العقائد
 

 .ابألسنتنالقرآن كالم اهللا غري خملوق مكتوب يف مصاحفنا حمفوظ يف صدورنا مقروء  -١

 ث واألشاعرة.وهل هو اللفظ واملعنى أو هو املعنى فقط خالف تقدم بني أهل احلدي

 .اهللا سبحانه يثيب املطيع عىل طاعته، ويعاقب العايص عىل معصيته إن مل يغفرها له عدا الرشك فإنه ال يغفر -٢

سبحانه منزه عن الظلم بإمجاع املسلمني، وهل الظلم مقدور له سبحانه فهو يقدر أن يظلم عباده لكنه ال يفعل ألنه  اهللا -٣

 ؟ني النقيضنيكاجلمع ب العدل أو هو مستحيل

ألنه مالك امللك فأي فعل  ؛الظلم هو: الترصف يف ملك الغري، وهو غري ممكن يف حق اهللا تعاىل قال األشاعرة وغريهم:

 أعدائه من الكفار والشياطني مل يكن ظلام ألنه مل يترصف إال يف ملكه. ولو كان تعذيب أنبيائه ومالئكته وتكريم فعله

فعقاب املطيع  وضع اليشء يف غري موضعه، وهو ممكن لكنه سبحانه حرمه عىل نفسهوقال أهل احلديث: الظلم هو: 

 وتكريم العايص ظلم ألنه وضع لليشء يف غري موضعه.

وأما وقوع اآلالم لألطفال والدواب فهذا من لوازم النشأة اإلنسانية واحليوانية فاآلالم باألوجاع واألسقام كاآلالم 

 ونحو ذلك ال ينفك عنها اجلسم احليواين وإال لكان خلقا آخر.باجلوع والعطش والربد والتعب 

 .ورؤيته يف الدنيا غري مستحيلة وإال ملا طلبها كليم اهللايراه تعاىل املؤمنون يف اآلخرة،  -٤

 .السعيد من كتبه اهللا يف األزل سعيدا، والشقي من كتبه اهللا يف األزل شقيا، وال يتبدالن فيسعد الشقي ويشقى السعيد -٥

قال  -اهللا ينظر إليه بعني الرضاأي مل يزل  -وقال اإلمام أبو احلسن األشعري رمحه اهللا: وأبو بكر ما زال بعني الرضا منه

) فهي عبارة شيخنا أيب احلسن األشعري،  وأبو بكر ما زال بعني الرضا منه وأما قولنا: ( اإلمام ابن السبكي يف منع املوانع:

قدمناه من عدم التبدل يف السعادة والشقاوة، وقد ظن مجاعة من احلنفية وغريهم، أن أبا  وهي واضحة ملن اتضح له ما

مل  احلسن األشعري ريض اهللا عنه يقول: إنه كان مؤمنا قبل املبعث، وهذا مل يقله أبو احلسن وال أصحابه. ومعنى قوهلم: (

سيؤمن، ويصري من خالصته األبرار، وهذا كام أنه إذا  ): أنه بحال غري مغضوب فيها عليه، لعلم اهللا بأنه يزل بعني الرضا

تلبس عبدك بعصيانك، وأنت تعلم أنه سيعود إىل طاعتك ويصري من أخصائك، فإنه يف حالة بعده عنك بعني الرضا 

 اهـ .منك، وال تنقم عليه فعله ذلك، لعلمك بام يؤول إليه حاله

وال يرىض يكون حمبوبا أو مرضيا عنه من قبل مريده. قال اهللا تعاىل: ( إذْ قد يراد يشء وال  الرضا واملحبة غري املشيئة -٦

ولو شاء ربك ما ) مع أن الكفر قد وقع من كثريين من العباد بمشيئة اهللا، ولو مل يشأ مل يقع. قال تعاىل: (  لعباده الكفر

 : الرضا واملحبة نفس املشيئة واإلرادة.وتبعهم قوم ). وقالت املعتزلة فعلوه



٤٦٢ 
 

) والرزق هو: ما يسوقه اهللا تعاىل لعباده مما ينتفعون به، سواء إن اهللا هو الرزاق ، قال اهللا تعاىل: ( هللا هو الرزاق ال غريها -٧

إن احلرام ليس برزق ألنه ال يصح متلكه، وإن اهللا ال يرزق احلرام وإنام يرزق احلالل، وقال املعتزلة: حالال أم حراما.  كان

 معنى امللك.والرزق ال يكون إال ب

وقال اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا: والرزق يراد به شيئان: أحدمها: ما ينتفع به العبد، والثاين: ما يملكه العبد فهذا الثاين هو 

)، وهذا هو احلالل الذي ملكه اهللا إياه، وأما األول  أنفقوا مما رزقناكم ( :)، وقوله ومما رزقناهم ينفقون املذكور يف قوله: (

إن نفسا لن متوت حتى  ( :-أي يف احلديث -)، وقوله وما من دابة يف األرض إال عىل اهللا رزقها ( :املذكور يف قوله فهو

) ونحو ذلك، والعبد قد يأكل احلالل واحلرام فهو رزق هبذا االعتبار ال باالعتبار الثاين، وما اكتسبه ومل  تستكمل رزقها

 . اهـ.األول ينتفع به هو رزق باالعتبار الثاين دون

. واهلداية: خلق االهتداء وهو اإليامن، واإلضالل: خلق الضالل وهو الكفر. قال بيده سبحانه اهلداية واإلضالل -٨

 ). ولو شاء جلعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء وهيدي من يشاءتعاىل: ( 

 إلضالل بيد العبد هيدي نفسه ويضلها.وملا كان املعتزلة يقولون إن اإلنسان خالق ألفعاله قالوا: إن اهلداية وا

 وإذا أراد اهللا بعبده خريا وفقه لطاعته واجتناب معصيته وإال خذله.

وقال إمام احلرمني:  : التوفيق: خلق قدرة الطاعة يف العبد، واخلذالن: خلق قدرة املعصية يف العبد.وغريهم األشاعرةقال 

 التوفيق: خلق الطاعة، واخلذالن: خلق املعصية.

وأن  ،هو أن ال يكلك اهللا إىل نفسك التوفيق وقد أمجع العارفون باهللا أن قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف املدارج:و

واخلذالن بأنه خلق  ،التوفيق بأنه خلق الطاعة اجلربية القدرية وقد فرست.... اخلذالن هو أن خييل بينك وبني نفسك

حمض املشيئة من غري سبب  وردوا األمر إىل ،إنكار األسباب واحلكم ة منولكن بنوا ذلك عىل أصوهلم الفاسد املعصية

  ،والتمكن من الطاعة واإلقبال عليها ،واهلد العام ،ففرسوا التوفيق بالبيان العام ،النفاة القدرية وقابلهم ،وال حكمة

 . اهـ ومتكن من اإليامن ،وهذا حاصل لكل كافر ومرشك بلغته احلجة ،وهتيئة أسباهبا

فتفسري التوفيق وضده اخلذالن مبني عىل باب القدر فمن ذهب إىل اجلرب عرفه بتعريف، ومن ذهب إىل نفي القدر عرفه 

 بتعريف آخر، ومن توسط فال بد أن يعرفه بآخر أو يفرسه تفسريا مبنيا عىل أصوله. فتأمل.

 



٤٦٣ 
 

 )شرح النص ( 
 

نا حمفو فِ ، يثيبُ عىل الطَّاعةِ ويعاقِبُ القرآنُ النفيسُّ غريُ خملوقٍ مكتوبٌ يف مصاحِ نَتنا عىل احلقيقةِ نا مقروءٌ بألسِ ظٌ يف صدورِ

 هُ وصفُ  ويستحيلُ  واألطفالِ  الدوابِّ  وإيالمُ  املطيعِ  العايص وتعذيبُ  إثابةُ  ولهُ  ،عىل املعصيةِ  الرشكِ  غريَ  رَ إال أنْ يعفوَ ويغفِ 

 هُ عكسُ  ا والشقيُّ مؤمنً  هُ موتَ  يف األزلِ  اهللاُ كتبَ  نْ مَ  السعيدُ  ،يف الدنيا هِ تِ رؤيجوازُ واملختار  ،يف اآلخرةِ  املؤمنونَ  يراهُ  ،بالظلمِ 

ما  والرزقُ  اقُ الرزّ  ، هوَ واإلرادةِ  املشيئةِ  غريُ  الرضا واملحبةَ  أنَّ  واملختارُ  ،هُ الرضا منِ  بعنيِ  ما زالَ  بكرٍ  وأبو ،النِ ال يتبدّ  ثمَّ 

 والتوفيقَ  ،الطاعةِ  قدرةِ  خلقُ  :اللطفَ  أنَّ  واملختارُ  ،والضاللِ  االهتداءِ  خلقُ  اإلضاللُ و اهلدايةُ  هِ بيدِ  ،اولو حرامً  بهِ  نتفعُ يُ 

 .يف القلبِ  الضاللةِ  خلقُ  قفالُ واأل ةُ نَّ كِ واأل والطبعُ  واخلتمُ  هُ دُّ ضِ  واخلذالنُ  كذلكَ 

....................................................................................................................... 

) وهو مع ذلك أيضا غريُ خملوقٍ  ( وهو الكالم النفيس الذي تقول به األشاعرة ) أي القائم بالنفسالقرآنُ النفيسُّ  (

نا ( فِ نا  ) بأشكال الكتابة وصور احلروف الدالة عليه (مكتوبٌ يف مصاحِ  مقروءٌ  ) بألفاظه املخيلة (حمفوظٌ يف صدورِ

نَتنا ) ال املجاز يف األوصاف الثالثة أي يصحّ أن يطلق عىل القرآن حقيقة عىل احلقيقةِ  ) بحروفه امللفوظة املسموعة (بألسِ

وأبدا اتصاف له باعتبار وجودات وبأنه غري خملوق أي موجود أزال  أنه مكتوب حمفوظ مقروء واتصافه هبذه الثالثة

ا يف اخلارج، ووجودا يف الذهن، ووجودا يف العبارة، ووجودا يف الكتابة فهي تدل املوجود األربعة، فإن لكلّ موجود وجود

عىل  ) اهللا تعاىل عباده املكلفني ( يثيبُ  ( عىل العبارة وهي عىل ما يف الذهن وهو عىل ما يف اخلارج، وخرج بالنفيس اللساين

رَ غريَ ا ) ـهم ( ـويعاقِبُ ( ) فضال الطَّاعةِ  فأما من ) عدال الخباره بذلك قال تعاىل: لرشكِ عىل املعصيةِ إال أنْ يعفوَ ويغفِ

. وقال: وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلو فإن اجلنة هي املأو طغى وآثر احلياة الدنيا فإن اجلحيم هي املأو

وتعذيبُ املطيعِ وإيالمُ الدوابِّ إثابةُ العايص  ) تعاىل ( ولهُ  ( ء.إنّ اهللا ال يغفر أن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشا

) ألنه مالك  بالظلمِ  ) تعاىل ( هُ وصفُ  ويستحيلُ  فيهم كيف يشاء لكن ال يقع منه ذلك ( ) ألهنم ملكه يترصفواألطفالِ 

يف  املؤمنونَ  ) تعاىل ( يراهُ  واإليالم املذكورين لو فرض وقوعهام ( األمور عىل اإلطالق يفعل ما يشاء فال ظلم يف التعذيب

) يف اليقظة بالعني، ويف املنام بالقلب أما يف  يف الدنيا ) تعاىل ( هِ رؤيتِ  جوازُ  واملختارُ  (كام ثبت يف النصوص )  اآلخرةِ 

وهو ال جيهل ما جيوز ويمتنع عىل ربه تعاىل،  .رب أرين أنظر إليكلبها بقوله: اليقظة، فألن موسى عليه الصالة والسالم ط

قلنا عقاهبم لعنادهم  .فقالوا أرنا اهللا جهرة فأخذهتم الصاعقة بظلمهمطلبوها فعوقبوا قال تعاىل:  ن قومهال جيوز أل :وقيل

ال جيوز إذ املرئي فيه خيال ومثال  :وتعنتهم يف طلبها ال المتناعها، وأما يف املنام فنقل القايض عياض االتفاق عليه، وقيل

فاجلمهور عىل عدمه يف اليقظة لقوله  الدنيا وأما وقوع الرؤية يف ،ملناموذلك عىل القديم حمال. قلنا ال استحالة لذلك يف ا

لن ير أحد صىل اهللا عليه وسلّم:  أي يف الدنيا بقرينة السياق، وقوله .لن تراين: وقوله ملوسى .ال تدركه األبصار :تعاىل

)  اهللاُ كتبَ  نْ مَ  السعيدُ  ليلة املعراج (نعم الصحيح وقوعها للنبي صىل اهللا عليه وسلّم  .رواه مسلم. منكم ربه حتى يموت

هُ  ( أي علم هُ مؤمنًا والشقيُّ عكسُ النِ  ) أي من كتب اهللا يف األزل موته كافرا ( يف األزلِ موتَ ) أي املكتوبان يف  ثمَّ ال يتبدّ
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أي أصله الذي  .تابيمحو اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكصحف املالئكة قال تعاىل: األزل، بخالف املكتوب يف غريه ك

الن حممول عىل هذا التفصيل ( ) ريض اهللا  وأبو بكرٍ  ال يغري منه يشء كام قاله ابن عباس وغريه، وإطالق بعضهم أهنام يتبدّ

وإن مل يتصف باإليامن قبل تصديقه النبي صىل اهللا عليه وسلّم، إذ مل يثبت عنه حالة  ،) تعاىلما زالَ بعنيِ الرضا منِهُ  عنه (

 واإلرادةِ  غريُ املشيئةِ  ) من اهللا (واملختارُ أنَّ الرضا واملحبةَ  ( فيكون كزيد بن عمرو بن نفيل كام ثبت عن غريه ممن آمنكفر 

لني املرتادفني أخص من معنى الثانيني املرتادفني، إذ الرضا اإلرادة بال اعرتاض واألخص غري األ)  عم منه، إذ معنى األوّ

وقالت املعتزلة  .ولو شاء ربك ما فعلوه: مع وقوعه من بعضهم بمشيئته لقوله .ىض لعباده الكفروال يربدليل قوله تعاىل: 

وأجابوا  فاجلميع مرتدافات، الرضا واملحبة نفس املشيئة واإلرادة الشريازي: وقوم من األشاعرة منهم الشيخ أبو إسحاق

من وفق لإليامن، وهلذا  بالعباد يعاقب عليه وبأن املرادبأنه ال يرضاه دينا ورشعا بل  .وال يرىض لعباده الكفر :عن قوله

) كام قال  زاقُ الرَّ  هوَ  (. عينا يرشب هبا عباد اهللا: وقوله .إن عبادي ليس لك عليهم سلطان :رشفهم بإضافتهم إليه يف قوله

ق بتعب فهو الرازق نفسه من حصل له الرز :بمعنى الرازق أي فال رازق غريه. وقالت املعتزلة .إن اهللا هو الرزاقتعاىل: 

 احرامً ) كان ( ولو ) يف التغذي وغريه ( بهِ  ما ينتفعُ  عندنا ( -بمعنى املرزوق-)  والرزقُ  أو بغري تعب فاهللا هو الرازق له (

ون الستناده إىل اهللا يف اجلملة واملسند إليه النتفاع عباده يقبح أن يكون حراما يعاقب قالت املعتزلة ال يكون إال حالال) و

ال يقبح بالنسبة إليه تعاىل، فإن له أن يفعل ما يشاء وعقاهبم عىل احلرام لسوء مبارشهتم أسبابه ويلزم املعتزلة أن  :قلنا ،عليه

ألنه تعاىل  .وما من دابة يف األرض إال عىل اهللا رزقهارزقه اهللا وهو خمالف لقوله تعاىل: املتعذي باحلرام فقط طول عمره مل ي

)  الضاللِ  ) خلق ( و ) وهو اإليامن ( االهتداءِ  خلقُ  ) ومها ( واإلضاللُ  اهلدايةُ  ) تعاىل ( هِ بيدِ   بأنه عليه (ال يرتك ما أخرب

من يشأ اهللا يضلله وقوله:  .ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة ولكن يضلّ من يشاء وهيدي من يشاءوهو الكفر قال تعاىل: 

(  ملعتزلة أهنام بيد العبد هيدي نفسه ويضلها بناء عىل قوهلم إنه خيلق أفعالهوزعمت ا .ومن يشأ جيعله عىل رصاط مستقيم

خرة أي يف أ) أي قدرة العبد عىل الطاعة، وقال األصل إنه ما يقع عنده صالح العبد  الطاعةِ  قدرةِ  خلقُ  اللطفَ  أنَّ  واملختارُ 

خلق  :وقيل ،) أي خلق قدرة الطاعة كذلكَ  وفيقَ الت ) أن ( و ( فتقع منه الطاعة دون املعصية فيختم له هبا آخر عمره

) الواردة يف  واخلتمُ والطبعُ واألكِنَّةُ واألقفالُ  ( ةخلق املعصي :) وهو خلق قدرة املعصية وقيل هُ واخلذالنُ ضدُّ  الطاعة (

أم . وقوله: ن يفقهوهجعلنا عىل قلوهبم أكنة أ . وقوله:طبع اهللا عليها بكفرهم. وقوله: ختم اهللا عىل قلوهبمالقرآن نحو: 

خلقها اهللا يف قلوهبم جراء  -) كاإلضالل خلقُ الضاللةِ يف القلبِ  ( عبارات عن معنى واحد وهو .عىل قلوب أقفاهلا

ل املعتزلة هذه األلفاظ بام ال يالئم اآليات املشتملة عليها كام بني يف املطوالت -تركهم احلق   .وأوّ

 



٤٦٥ 
 

 بعد المائة س والعشرونساالدرس ال
 

 جعل املاهية 
 

 ؟ سؤال طرحه املتكلمون واختلفوا يف جوابه فلنحرر حمل النزاع أوال ثم نذكر مذاهب القوم. هل املاهيات جمعولة

 توضيحه: .وهي تطلق عىل معنيني: ما به جياب عن السؤال بام هو، وما به اليشء هو هو، املاهيات مجع ماهية -١

نحتاج إىل تعريفه له بذكر كلامت من شأهنا أن قد ياته قائال: ما هو العسل ؟ فإننا إذا سأل سائل عن العسل وهو مل يره يف ح

تعطي تصورا عن مسؤوله فنقول له هو: رشاب خيرج من بطن النحل. فمن شأن تلك الكلامت أن تعطي مفهوما ذهنيا 

هني لليشء، أو قل: ما به وهرية متثل اإلطار الذجوصاف أ، أو قل: يوضح املسؤول أو قل: قالب ذهني يرشح املحدود

 اعتباري ينتزعه العقل من األشياء.   كيل جياب عن السؤال بام هو، وهي هبذا املعنى عبارة عن مفهوم ذهني

وإذا جئنا بالعسل أمامنا فهذا اليشء له حقيقة خارجية خاصة به وصفات معينة متثل قوامه ويرتتب عليها اآلثار ككونه 

ألبدان بإذن اهللا، فحقيقة العسل اخلارجية ذات اآلثار هي ماهيته أو قل هي: الوجود اخلاص يذاق وكونه حيصل منه شفاء ا

ليشء معني والذي منه ينتزع مفهوم وتعريف اليشء أو قل هي: ما به اليشء هو هو أي ما به يتحقق اليشء وحيصل عىل 

 باملصداق اخلارجي.والعالقة بني معنيي املاهية هي عالقة املفهوم الذهني هويته اخلاصة به، 

وسائر األجسام  لبيتوافاملركبة هي التي تتكون من اجلنس والفصل كاإلنسان  واملاهية قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة

واملاهية البسيطة هي التي ال ترتكب من اجلنس والفصل كمفهوم اجلوهر فإنه جنس األجناس وال جنس فوقه ليرتكب 

 باملاهية يف مسألة اجلعل ؟ اجلواب: املقصود هو املعنى الثاين أي حقائق األشياء.فإذا علم هذا فام املقصود منه، 

 .ءااالحتياج إىل الغري فاعال كان أو جز، تصيري اليشء، االحتياج إىل الفاعل له معان هي: اجلعل -٢

 ؟ فهل املاهيات جمعولةفإذا علم هذا 

 ال.والبسائط  جمعولةقيل: نعم، وقيل: ال، وقيل: املركبات 

 وقد اختار اإلمام عضد الدين اإلجيي وتبعه صاحب اللب أن اخلالف لفظي. توضيحه:

املعدوم إن من قال إن املاهيات كاإلنسان حتتاج إىل فاعل قصد يف وجودها اخلارجي وهذا حمل اتفاق عند كل العقالء فإن 

 ال خيرج إىل الوجود إال بفاعل.

حقيقة حظت فإنك إذا ال ا يف حد ذاهتا ال يتعلق هبا جعل جاعل وال تأثري مؤثرومن قال إن املاهيات غري جمعولة أراد أهن

السواد مثال ومل تالحظ معها مفهوما سواها مل يعقل هنالك مغايرة بني املاهية ونفسها حتى يتصور توسط جعل بينهام وهلذا 

إىل املاهية املوجودة فال ريب أهنا حتتاج إىل يقولون إن املاهية يف حد ذاهتا ال موجودة وال معدومة، بمعنى أنك إذا نظرت 

إذْ ال معنى لتصيري  موجد وإذا نظرت إىل املاهية ومل تنظر ليشء سواها فإهنا ليست إال نفسها فال يعقل أن تكون جمعولة

 .اليشء نفسه
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فاعال موجدا أم جزءا مقوما،  ة جمعولة دون البسيطة أراد باملجعول االحتياج إىل الغري سواء أكانبومن قال إن املاهية املرك 

وحينئذ إذا أخذنا املاهية من حيث نفسها أي نظرنا إىل الذات من حيث هي فهي حمتاجة يف قوامها إىل جزئها رضورة افتقار 

هنا ال ترتكب من أجزاء فهي ال حتتاج إىل كوىل الفاعل يف حد ذاهتا كام تقدم، وأما البسيطة فلإاملركب إىل أجزائه وال حتتاج 

 غري. فتأمل.ال

    هذا وقد قيل إن اخلالف حقيقي معنوي واملسألة حتتمل بسطا طويال ليس هذا حمله. 
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 ) شرح النص( 
 

 .واملاهياتُ جمعولةٌ يف األصحِّ واخللفُ لفظيٌّ 

....................................................................................................................... 

 يف ( بال فرق بني البسائط واملركبات ) مطلقاجمعولةٌ  ( ال ما به جياب السؤال بام هو  ) املمكنات أي حقائقهاواملاهياتُ  (

فال معنى  ال مطلقا بل كل ماهية متقررة بذاهتا :، وقيلألهنا ممكنة فتفتقر إىل الواجب ) أي كل ماهية بجعل اجلاعل األصحِّ 

) ألن األول أراد واخللفُ لفظيٌّ  بخالف البسيطة ( لتألفها من أجزاء جمعولة إن كانت مركبة :، وقيلليشء نفسهجلعل ا

جعلها متصفة بالوجود ال جعلها ذوات، والثاين أراد أهنا يف حدّ ذاهتا ال يتعلق هبا جعل جاعل وتأثري مؤثر، والثالث أراد 

، هذا واملسألة مكاهنا املعلومات العامة التي ستأيت ال العقائد كام أشار إليه سيطةباجلعل التأليف واملركبة مؤلفة بخالف الب

 الشيخ الدبان يف الرشح اجلديد.
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 بعد المائة والعشرون السابعالدرس 
 

 خامتة املعتقدات
 

وبعثه  نيأرسل اهللا تعاىل رسله للناس وأيدهم باملعجزات، وخصّ من بني الرسل سيدنا حممدا فجعله خاتم النبي -١

 للناس كافة، وفضله اهللا عىل مجيع العاملني من أنس وجن ومالئكة يليه يف الفضل سائر األنبياء، ثم خواص املالئكة

وقيل: إن األولياء أفضل من اهللا فهم أفضل من عامة املالئكة،  أولياءكجربيل فهم أفضل من كل البرش عدا األنبياء ثم 

 من األنبياء. املالئكة، وقيل: إن املالئكة أفضل

يظهره اهللا تعاىل عىل أيدي رسله يتحدون به عند دعوهتم الناس إىل  -أي خمالف للمعتاد-املعجزة: أمر خارق للعادة  -٢

ومن كوهنا مقرونة  ،، فال يظهرون مثله. فال بد من كون املعجزة خارقة للعادةاهللا مع عدم املعارضة من قبل املرسل إليهم

 ضتها.ومن عدم معار ،بالتحدي

. وأكثر حمققيهم عىل أن التلفظ : تصديق القلب بام علم جميء الرسول به من عند اهللا تعاىلاإليامن عند األشاعرة -٣

ق بقلبه ومل يقر  بالشهادتني رشط إلجراء أحكام املسلمني يف الدنيا؛ ألن التصديق القلبي خفي فال بد له من دليل فمن صدّ

 كثري من العلامء: التلفظ بالشهادتني شطر من اإليامن فال يعترب مؤمنا من صدق ومل يقر.بلسانه فهو مؤمن عند اهللا، وقال 

 يعترب اإلسالم عند اهللا بال إيامن.وأما اإلسالم فهو التلفظ بالشهادتني أو هو أعامل اجلوارح كالصالة والصوم وال 

 تقدم.التصديق والنطق والعمل أجزاء ذاتية يف حقيقته كام  هو أن ومذهب السلف

وأما اإلحسان فهو أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك، واملقصود مراقبة اهللا تعاىل يف العبادة بأن يستشعر 

 أن اهللا يراه. أثناء العبادة ويستحرض املتعبد يف قلبه

 وال كافرا بل منزلة بني املنزلتني.. وقال اخلوارج يزيله، وقال املعتزلة الفاسق ليس مؤمنا الفسق ال يزيل إيامن املؤمن -٤

، وإما أن واملؤمن الفاسق إذا مات غري تائب فهو حتت مشيئة اهللا تعاىل إما أن يعاقبه عىل فسقه ثم يدخله اجلنة عىل إيامنه

 يتجاوز عنه فيدخله اجلنة بال عقاب، تفضال منه سبحانه بالعفو عنه رأسا، أو بقبول شفاعة فيه.

 لشفاعة هو سيدنا املصطفى صىل اهللا عليه وآله وسلم.وأول شافع وأواله با

القتيل، ولو مل يقتله  ل، أي يف الوقت الذي حدده اهللا ملوته. وقالت املعتزلة: إن القاتل قطع أجال يموت أحد إال بأجله -٥

 لعاش إىل انتهاء أجله املسمى.

لنفخة األوىل يوم القيامة ؟ قيل: نعم، وقيل: ال. . وهل تفنى عند امنعمة أو معذبة والنفس اإلنسانية باقية بعد املوت

 فة ومل يتكلم عنها رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فنمسك عنها.ووحقيقتها غري معر

نَبِ وهو جزء صغري كحبة اخلردل موجود يف رأس العصعص ال يبىل كام يبىل سائر البدن بل يبقى، وقيل يبىل. بُ الذَ جْ  وعَ
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. ومنع كثري من املعتزلة كرامات األولياء حقّ  -٦ . وغريهم كرامات األولياء وهي أمور خارقة للعادة غري مقرونة بتحدٍّ

 وهل كل ما جاز أن تكون معجزة لنبي جاز أن تكون كرامة لويل أو ال ؟ قوالن. قيل: نعم، وقيل: ال بل ختتص ببعض.

 ا معلوما من الدين بالرضورة.، ما مل ينكروال نكفر أحدا من أهل القبلة وإن كانوا من أهل البدع -٧

 .ال جيوز اخلروج عىل السلطان اجلائر ما مل نر كفرا بواحا -٨

 .وسؤال امللكني فيه، وحرش اخللق للعرض واحلساب يوم القيامة، والرصاط وامليزان كلها حقّ ، عذاب القرب ونعيمه -٩

 ام ختلقان يوم القيامة.، وزعم أكثر املعتزلة أهنونعتقد أن اجلنة والنار مها اآلن خملوقتان

 . وهل هو إعادة ألجزاء احلسم بعد فنائها، أو مجع ملا تفرق من البدن ؟ قوالن.واملعاد اجلسامين حقّ 

 ، وجيوز نصب املفضول مع وجود الفاضل.جيب عىل الناس نصب إمام حاكم ليقوم بمصاحلهم -١٠

 .تحريمه الظلم عىل نفسهال جيب عىل اهللا يشء إال ما أوجبه عىل نفسه تفضال منه ك -١١

 .خري البرش بعد األنبياء صىل اهللا عليهم وسلم أبو بكر فعمر فعثامن فعيل ريض اهللا عنهم -١٢

 .بام برأها اهللا به فهو كافر أم املؤمنني عائشة بريئة مما رماها أهل اإلفك وقد أنزل اهللا براءهتا بنص القرآن فمن رماها -١٣

١٤-  بني الصحابة من املنازعات وأن للمجتهد منهم أجرين إن أصاب وأجرا إن أخطأنمسك عن اخلوض فيام جر. 

كأيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة  مجيع أئمة املسلمني عىل هد من رهبم -١٥

 هم اهللا.واألوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وداود بن عيل الظاهري وسائر أئمة املسلمني رمح

وأن اإلمام أبا احلسن األشعري قد  نعتقد أن مذهب اإلمام أمحد يف املعتقد هو مذهب السلف الصالح وأهل احلديث -١٦

 شوكة املعتزلة ومات عىل ما عليه أهل احلديث وكتابه اإلبانة شاهد بذلك. كرسنافح عن السنة و

وال عصمة  د القادر اجليالين واجلنيد البغدادي ونحوهمأهل السلوك والتصوف كعباملستقيمني من نعتقد بإمامة  -١٧

 ألحد بعد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم.
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م عليهِ  لُ ضَّ املفَ  ةً كافَّ  إىل اخللقِ  املبعوثُ  النبينيَ  مُ خاتَ  هُ نَّ بأَ  مَ لَّ وسَ  عليهِ  ا صىل اهللاُحممدً  صَّ وخَ  اتِ زَ باملعجِ  هُ لَ سَ تعاىل رُ  أرسلَ 

 .املعارضةِ  عدمِ  بالتحدي معَ  مقرونٌ  للعادةِ  خارقٌ  أمرٌ  ةُ . واملعجزِ املالئكةِ  خواصُّ  ثمَّ  ألنبياءُ ا ثمَّ 

. فيه اإليامنُ  ويعتربُ  بذلكَ  ظُ التلفُّ  واإلسالمُ ، اا ال شطرً رشطً  بالشهادتنيِ  القادرِ  تلفظُ  فيهِ  ويعتربُ  القلبِ  تصديقُ  واإليامنُ 

 املشيئةِ  ا حتتَ ا فاسقً مؤمنً  تُ وامليّ  ،اإليامنَ  ال يزيلُ  والفسقُ  ،يراكَ  هُ فإنَّ  تراهُ  مل تكنْ  فإنْ  تراهُ  كَ كأنَّ  اهللاَ تعبدَ  أنْ  واإلحسانُ 

،وسلّ  عليهِ  صىل اهللاُ دٌّ نا حممّ نبيُّ  وأوالهُ  شافعٍ  لُ وأوّ  ،حُ سامَ أو يُ  ةَ اجلنَّ  يدخلُ  ثمَّ  بُ يعاقَ   وحُ والرُّ  ،هِ إال بأجلِ  أحدٌ  وال يموتُ  مَ

 مَ وسلّ  عليهِ  نا صىل اهللاُعليها نبيُّ  مْ يتكلَ  ها ملْ تُ وحقيقَ  ،بِ نَ الذَ  بِ جْ ا كعَ ا ال تفنى أبدً أهنَّ  واألصحُّ  ،البدنِ  موتِ  بعدَ  باقيةٌ 

 القبلةِ  ن أهلِ ا مِ أحدً  رُ وال نكفّ  ،ا للقشرييِّ خالفً  بال والدٍ  دٍ ولَ  نحوِ  بغريِ  وال ختتصُّ  ،حقٌّ  األولياءِ  وكراماتُ  ،عنها كُ فنمسِ 

 ،فُ التوقَ  واحلقُّ  ،قٍ تفرُّ  بعدَ  أو مجعٌ  فناءٍ  بعدَ  إجيادٌ  وهوَ  اجلسامينَّ  واملعادَ  كنيِ امللَ  وسؤالَ  القربِ  عذابَ  ونر أنَّ  ،املختارِ عىل 

 زُ وِّ جَ  وال نُ ولو مفضوالً  إمامٍ  نصبُ  اسِ عىل النّ  وجيبُ  ،اآلنَ  خملوقتانِ  ارُ والنَّ  ةُ واجلنَّ  ،حقٌّ  وامليزانُ  والرصاطُ  واحلرشُ 

 فعيلٌّ  فعثامنُ  فعمرُ  بكرٍ  أبو مَ وسلّ  عليهِ  صىل اهللاُ األنبياءِ  بعدَ  البرشِ  خريَ  ونر أنَّ  ،يشءٌ  عىل اهللاِ وال جيبُ  ،عليهِ  اخلروجَ 

 نيَ املسلم املذاهبِ وسائرَ أئمةِ  أئمةَ  وأنَّ  ،ونراهم مأجورينَ  الصحابةِ  جر بنيَ  عامّ  كُ سِ مْ ونُ  ،عائشةَ  وبراءةَ  ،عنهمْ  اهللاُ ريضَ 

 .مٌ وَّ قَ مُ  طريقٌ  اجلنيدِ  طريقَ  وأنَّ  ،مٌ مقدّ  نةِ يف السُّ  إمامٌ  األشعريَّ  وأنَّ  ،ممن رهبِّ  عىل هدً  كالسفياننيِ 

...................................................................................................................... 

لَّمَ  ) الباهرات ( اتِ باملعجزِ  ) مؤيدين منه ( هُ رسلَ  تعاىل ) الرب ( أرسلَ (  ا صىل اهللاُ عليهِ وسَ صَّ حممدً هُ  ) منهم (وخَ نَّ بأَ

مُ   لُ املفضّ  ) ورصح احلليمي والبيهقي بأنه صىل اهللا عليه وسلّم مل يرسل إىل املالئكة ( ةً كافَّ  إىل اخللقِ  املبعوثُ  النبينيَ خاتَ

) عليهم الصالة والسالم، فخواص املالئكة األنبياءُ ثمَّ خواصُّ املالئكةِ  ) يفضل بعده ( ثمَّ  ( ) أي عىل اخللق كافة معليهِ 

ةُ  أفضل من البرش غري األنبياء ( ) مقرونٌ بالتحدي  ) بأن يظهر عىل خالفها ( أمرٌ خارقٌ للعادةِ  ) املؤيد هبا الرسل (واملعجزِ

) بام علم جميء  القلبِ  تصديقُ  واإليامنُ  م بأن ال يظهر منهم مثل ذلك اخلارق (من املرسل إليه) معَ عدمِ املعارضةِ  منهم (

) أي يف التصديق املذكور أي يف اخلروج به عندنا عن  ويعتربُ فيهِ  الرسول به من عند اهللا رضورة أي اإلذعان والقبول له (

ظُ القادرِ  عهدة التكليف باإليامن ( ا ) لإليامن ( رشطًا بالشهادتنيِ  ) عىل الشهادتني ( تلفُّ ق  ال شطرً ) منه كام قيل به فمن صدّ

 بقلبه ومل يتلفظ بالشهادتني مع متكنه من التلفظ هبام ومع عدم مطالبته به كان مؤمنا عند اهللا عىل األول دون الثاين (

ظُ بذلكَ  ) هو ( واإلسالمُ  ُ ويعتَ  التلفُّ ) أي التصديق  اإليامنُ  التكليف به () أي يف اإلسالم أي يف اخلروج به عن عهدة  فيهِ  ربَ

) بأن يرتكب الكبرية  والفسقُ  ( ثبت يف احلديثكام  )واإلحسانُ أنْ تعبدَ اهللاَ كأنَّكَ تراهُ فإنْ مل تكنْ تراهُ فإنَّهُ يراكَ  املذكور (

ا ( ر) خالفا للمعتزلة يف زعمهم أنه يزيله بمعنى أنه واسطة بني اإليامن والكف ال يزيلُ اإليامنَ ( ) بأن مل  وامليّتُ مؤمنًا فاسقً

حُ  ) ملوته مؤمنا ( ثمَّ يدخلُ اجلنَّةَ  ) بإدخاله النار لفسقه ( يعاقَبُ  ) إما ( حتتَ املشيئةِ  يتب ( ) بأن ال يدخل النار  أو يُسامَ

لُ شافعٍ وأوالهُ  وزعمت املعتزلة أنه خيلد يف النار وال جيوز العفو عنه وال الشفاعة فيه ( دٌّ صىل  يوم القيامة ( )وأوّ نبيُّنا حممّ
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) وزعم كثري من املعتزلة أن القاتل قطع بقتله أجل املقتول، وأنه لو مل يقتله لعاش  هِ إال بأجلِ  أحدٌ  وال يموتُ  اهللاُ عليهِ وسلّمَ 

وحُ  أكثر من ذلك ( ا ) منعمة أو معذبة ( باقيةٌ بعدَ موتِ البدنِ  ) وهي النفس ( والرُّ ا واألصحُّ أهنَّ تفنى  :) وقيل ال تفنى أبدً

نَبِ  عند النفخة األوىل كغريه ( بِ الذَ جْ وهو يف أسفل الصلب يشبه يف املحل حمل أصل الذنب من ذوات األربع، فال )  كعَ

تُها وصححه املزين ( ،يفنى كغريه :وقيل ،يفنى مَ صىل اهللاُ عليهِ وسلّ ( ) حممد  ملْ يتكلَمْ عليها نبيُّنا ) أي الروح ( وحقيقَ

كُ  )  بال والدٍ  ولدٍ  نحوِ  بغريِ  ) الكرامات ( وال ختتصُّ  ( م) أي جائزة وواقعة هل حقٌّ  األولياءِ  وكراماتُ  عنها ) نحن (فنمسِ

) وإن تبعه األصل وغريه،  ا للقشرييِّ خالفً  ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لويل ( :مما شمله قوهلم

ن ا مِ أحدً  رُ وال نكفِّ  ختتص بغري اخلوارق كإجابة دعاء وموافاة ماء بمحل ال تتوقع فيه املياه ( :لفاجلمهور عىل خالفه، وقي

أما من خرج ببدعته عن أهل القبلة كمنكري  ،) وكفرهم بعض عىل املختارِ  ) ببدعته كمنكري صفات اهللا ( القبلةِ  أهلِ 

)  القربِ  عذابَ  أنَّ  ) أي نعتقد ( ونر الرسول به رضورة (حدوث العامل فال نزاع يف كفرهم إلنكارهم بعض ما علم جميء 

) منكر ونكري  امللكنيِ  سؤالَ  ) أن ( و وهو للكافر والفاسق املراد تعذيبه بأن يردّ الروح إىل اجلسد أو ما بقي منه حق (

الفالسفة إعادة األجسام قالوا  ) حق وأنكرت اجلسامينَّ  املعادَ  ) أن ( و للمقبور بعد ردّ روحه إليه عن ربه ودينه ونبيه (

 بعدَ  أو مجعٌ  ) هلا ( فناءٍ  بعدَ  ) ألجزاء اجلسم األصلية ولعوارضه ( إجيادٌ  ) أي املعاد اجلسامين ( وهوَ  وإنام تعاد األرواح (

قٍ  ) احلرشَ ) أن ( و ا (مل يدل قاطع سمعي عىل تعني أحدمه ) إذْ  فُ التوقُّ  واحلقُّ  ) هلا مع إعادة األرواح إليها فهام قوالن ( تفرّ

يع اخلالئق ) وهو جرس ممدود عىل ظهر جهنم أدقّ من الشعر وأحدّ من السيف يمرّ عليه مج الرصاطَ  ) أن ( و للخلق حق (

) وهو جسم حمسوس ذو لسان وكفتني يعرف به مقادير  امليزانَ  ) أن ( و فيجوزه أهل اجلنة وتزلّ به أقدام أهل النار حق (

) يعني قبل يوم اجلزاء وزعم أكثر  اآلنَ  خملوقتانِ  والنارُ  واجلنةُ  حقٌّ  به صحفها أو هي بعد جتسمها ( األعامل بأن توزن

) ، فإن  مفضوالً  ) كان من ينصب ( ولو ( ) يقوم بمصاحلهم إمامٍ  نصبُ  عىل الناسِ  وجيبُ  املعتزلة أهنام خيلقان يوم اجلزاء (

ز  بل يتعني نصب الفاضل (نصبه يكفي يف اخلروج عن عهدة النصب، وقيل ال ) أي عىل اإلمام  عليهِ  اخلروجَ  وال نجوّ

زت املعتزلة اخلروج عىل اجلائر النعزاله باجلور عندهم ( ) ألنه خالق اخللق، فكيف  يشءٌ  ) تعاىل ( عىل اهللاِ وال جيبُ  وجوّ

 أنَّ  نعتقد ( ي) أ ونر (اب عىل املعصية وقالت املعتزلة جيب عليه أشياء منها اجلزاء عىل الطاعة والعق ،جيب هلم عليه يشء

وقالت الشيعة، )  عنهم اهللاُ ريضَ  ) أمراء املؤمنني ( فعيلٌّ  فعثامنُ  فعمرُ  أبو بكرٍ  مَ م وسلَ عليهِ  صىل اهللاُ األنبياءِ  بعدَ  البرشِ  خريَ 

من كل ما قذفت به لنزول القرآن  ) ريض اهللا عنها عائشةَ  براءةَ  ) نر ( و وكثري من املعتزلة األفضل بعد األنبياء عيلّ (

) يف  ونراهم مأجورينَ  ) من املنازعات واملحاربات التي قتل بسببها كثري منهم ( الصحابةِ   جر بنيَ عامّ  ونمسكُ ( برباءهتا 

 ) أي باقيهم ( املسلمنيَ  أئمةِ  وسائرَ  ) األربعة ( املذاهبِ  أئمةَ  أنَّ  ( ) نر و ذلك، ألنه مبني عىل االجتهاد يف مسألة ظنية (

) يف العقائد  من رهبِّ مِ  عىل هدً  ) الثوري وابن عيينة واألوزاعي وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري ( كالسفياننيِ 

) أي الطريقة  ةِ نَّ يف السُّ  إمامٌ  األشعريَّ  ) أبا احلسن ( أنَّ  ) نر ( و وغريها وال التفات ملن تكلم فيهم بام هو بريئون منه (

 () الشيخ أيب القاسم  طريقَ  أنَّ  ) نر ( و منه ( يءفات ملن تكلم فيه بام هو برت) فيها عىل غريه وال ال مٌ مقدَّ  املعتقدة (

د ألنه خال من البدع وال التفات ملن رماه وأتباعه بالزندقة مٌ مقوَّ  طريقٌ  ( ) سيد الصوفية علام وعمال اجلنيدِ   .) أي مسدّ



٤٧٢ 
 

 مائةبعد ال والعشرون الثامنالدرس 
 

 األمور العامة
 

 أو ال ؟ توضيحه: وماهيته هل وجود اليشء عني ذاته وهذه مسألة أخر .عليه اوليس قدرا زائد وجود اليشء عينه -١

فاألول هو الوجود الذهني  اآلثارإن املاهية متثل املفهوم الذهني لليشء والوجود يمثل واقعية اليشء التي ترتتب عليها 

اإلنسان التي كأن ماهية  ظنواارجي، وظن بعض املتكلمني واملناطقة أن املاهية توجد يف اخلارج فوالثاين هو الوجود اخل

فبالتايل يكون هنالك يف اخلارج  يف اخلارج يف ضمن زيد وعمرو وبكر من أفراد اإلنسان هي احليوان الناطق موجودة

 ، وهذا حمض وهم وال ريب. شيئان وجود اإلنسان وماهية اإلنسان

 يف اخلارج نعم هو يشء يف العلم والذهن واإلخبار. اوال ثابت امتقرر العدمتايل املاهية قبل أن توجد ليست بيشء فليس فبال

ال يعقل أن يكون لفظ ويشء، واملسمى هو الذات. االسم هو اللفظ الدال عىل ال ؟ هل االسم عني املسمى أو غريه -٢

 وحينئذ فاالسم عني املسمى.اد باالسم نفس املسمى وذاته يرولكن قد ، فرس مثال هو نفس احليوان الناهق

وطاملا غلط كثري من  وهلم : االسم عني املسمى أو غريه،وكذلك ققال العالمة ابن أيب العز احلنفي يف رشحه للطحاوية: 

فإذا قلت : قال اهللا  فاالسم يراد به املسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخر، : الناس يف ذلك ، وجهلوا الصواب فيه

 ،والرمحن اسم عريب ،: اهللا اسم عريب، وإذا قلتفهذا املراد به املسمى نفسه ونحو ذلك ،أو سمع اهللا ملن محده ،كذا

فإن أريد  ،ملا يف لفظ الغري من اإلمجال ه،وال يقال غري ،هنا للمسمى فاالسم ها ن من أسامء اهللا تعاىل ونحو ذلكوالرمح

اهللا سبحانه كان وال اسم له حتى خلق لنفسه أسامء أو حتى سامه خلقه  وإن أريد أن ،فظ غري املعنى فحقباملغايرة أن الل

  اهـ. بأسامء من صنعهم فهذا من أعظم الضالل واإلحلاد يف أسامء اهللا تعاىل.

  م املعنى يليق بذاته تعاىل.بال توقيف ما دا، فال يطلق عليه اسم إال بتوقيف من الشارع، وقيل: جيوز أسامء اهللا توقيفية -٣

أو للتربك بذكره، ال  -والعياذ باهللا تعاىل -، خوفا من سوء اخلامتةاألصح أن املرء جيوز أن يقال: أنا مؤمن إن شاء اهللا -٤

 شكا يف إيامنه باهللا ورسوله.

 ة عليه كالعسل املسموم.حيث يمتعه به مع علمه بموته عىل الكفر فهو نقم متتيع الكافر بمتاع الدنيا استدراج له -٥

 ، وقيل: املشار إليه هو النفس ألهنا املدبرة.البدين املخصوص املشتمل عىل النفس املشار إليه بلفظ ( أنا ) هو اهليكل -٦

 وخالفهم غريهم فأنكروا وجوده. اجلوهر الفرد وهو اجلزء الذي ال يتجزأ مجيع املواد ترتكب منه عند األشاعرة -٧

 وقد سبق ما يتعلق هبذا.  واسطة بني الوجود واملعلوم وهو املسمى باحلالالصحيح أنه ال -٨

، فقال أكثر املتكلمني هي أمور اعتبارية أي يعتربها العقل ويقدر واإلضافات كاألبوة والبنوةاختلفوا يف وجود النسب  -٩

 ، وقال الفالسفة وغريهم بل هي موجودة يف اخلارج.اخلارجوجودها وال وجود هلا يف 



٤٧٣ 
 

وما يرتكب منه وهو اجلسم، وجوز الفالسفة ر الفرد قوم باجلوهيبل  قال املتكلمون: إن العرض ال يقوم بعرض مثله -١٠

  باجلسم فال بد أن ينتهي العرض إىل حمل يقوم به. تقوم ثم احلركة ذلك كقيام الرسعة والبطء باحلركة

بل ينقيض ويتجدد، فاللون الذي عىل وجهك ليس  زمانني ن العرض ال يبقىإىل أاإلمام أبو احلسن األشعري: ذهب  -١١

فكل مواد  ،هو اآلن نفسه قبل ثانية بل هو لون آخر مثله بحيث يتوهم احلس أنه مستمر وباق ولكنه يتجدد بإرادته تعاىل

 العامل جواهرها ثابتة وأعراضها تتجدد باستمرار وبرسعة توهم الناظر أهنا ثابتة ولكنها متجددة.

يبقى زمانني خالفوا احلس وما يعلمه العقالء برضورة عقلهم؛  وكذلك الذين قالوا بأن العرض ال مام ابن تيمية:..اإلقال 

  وكذلك لون السامء واجلبال واخلشب والورق وغري ذلك. فإن كل أحد يعلم أن لون جسده الذي كان حلظة هو هذا اللون

الخ: يف كونه من مجلة األصح نظر فإن هذه طريقة  يبقى زماننيوقال الشيخ العطار يف حاشيته: قوله: وأن العرض ال 

 ن القول بذلك سفسطة. اهـ.إاألشعري وبعض من املتكلمني تبعوه فيها، وهي ضعيفة حتى قيل 

 .العرض ال حيلّ حملّني فسواد أحد املحلني غري سواد اآلخر وإن تشاركا يف احلقيقة -١٢

 ؟ يمكن أن جيتمعا يف حمل واحد نوع واحدبأن يكونا من  نن املثالاالعرضهل  -١٣

فإن اجلسم يعرض له  دّ  صبغ أسود ليسوبل هو ممكن كام لو غمسنا جسام ما يف :يمكن، وقالت املعتزلة قالت األشاعرة: ال

 سوادٌ فسواد آخر إىل أن يبلغ غاية السواد باملكث يف الصبغ. فقد اجتمع عرضان متامثالن يف حمل واحد.

، فيزول األول وخيلفه الثاين وهكذابأن ذلك عىل سبيل البدل أي يعرض للجسم سواد بدل السواد األول وردّ األشاعرة 

: عليه منع ظاهر؛ ألنه لو زال األول قال الشيخ العطار: قوله: فيزول األول الخ يبقى زمانني. بناء عىل أن العرض ال

ث وعدمه يف اللون الواحد، واملشاهدة حاكمة بخالف وخلفه الثاين وهكذا ملا قوي اللون وكان ال فرق بني طول املك

 ذلك، ومنع ازدياد اللون باملكث مكابرة يف املحسوس، واملبني عليه قد بني ضعفه وأنه سفسطة. اهـ.

ال جيتمعان وقد يرتفعان، واخلالفان  النقيضان كالقيام وعدمه ال جيتمعان وال يرتفعان، والضدان كالبياض والسواد -٤١

 .ن كالسواد واحلالوة يف الكيك األسودقد جيتمعا

، وقيل: العدم أوىل به ألنه أسهل؛ ألنه يتحقق بانتفاء املمكن حيتمل الوجود والعدم وليس أحدمها أوىل به من اآلخر -٥١

 يشء من أجزاء علته التامة.

 ؟ أو المن املعلوم أن املمكن حيتاج للفاعل ليوجد، وهل حيتاج إليه بعد وجوده ليبقى موجودا  -٦١

ا وال بفلكونه ممكنا ال واج وحده ؟ هل هي اإلمكان احتياج املمكن إىل املؤثرما هي علة تنبني عىل مسألة أخر وهي: 

أي الوجود بعد أن مل يكن موجودا أو هي اإلمكان واحلدوث معا فكل  وحده مستحيال احتاج إىل املؤثر أو هي احلدوث

 فعىل القول األول حيتاج املمكن يف بقائه إىل العلة ألن اإلمكان ال دوث ؟ أقوالمنهام جزء علة أو هي اإلمكان برشط احل

 ينفك عنه فال بد لبقائه من العلة، وعىل األقوال األخر ال حيتاج إىل ذلك ألن املؤثر قد أخرجه من العدم فاستغنى.

احتياج العامل إىل الرب سبحانه غري القولني اإلمام ابن القيم يف طريق اهلجرتني: .. وهلذا كان الصواب يف مسألة علة وقال 

، واملتكلمون قالوا: علة احلاجة احلدوث، الذين يذكرمها الفالسفة واملتكلمون، فإن الفالسفة قالوا: علة احلاجة اإلمكان



٤٧٤ 
 

 ال يعلل والصواب أن اإلمكان واحلدوث متالزمان وكالمها دليل احلاجة واالفتقار، وفقر العامل إىل اهللا عز وجل أمر ذايت

 فهو فقري بذاته إىل ربه الغني بذاته ثم يستدل بإمكانه وحدوثه وغري ذلك من األدلة عىل هذا الفقر. اهـ



٤٧٥ 
 

 ) شرح النص( 
 

َّا و ُّ ممِ  عىل ه كذلكَ وأنَّ  وال ثابتٍ  وال ذاتٍ  بيشءٍ  ليسَ  فاملعدومُ  هُ عينُ  اليشءِ  وجودَ  أنَّ  : األصحُّ هُ تُ فَ معرِ  وتنفعُ  هُ لُ هْ جَ  ال يرضُ

،امل  متتيعَ  وأنَّ  ،ا يف احلالِ ال شكًّ  اهللاُ شاءَ  إنْ  أنا مؤمنٌ  :يقولَ  نْ أَ  للمرءِ  وأنَّ  ،ةٌ توقيفيّ  اهللاِ أسامءَ  وأنَّ  ،املسمى االسمَ  وأنَّ  رجوحِ

 ه ال حالَ وأنَّ  ،تٌ ابِ ث أُ الذي ال يتجزّ  اجلزءُ  :وهو الفردَ  اجلوهرَ  وأنَّ  ،املخصوصُ  بأنا اهليكلُ  إليهِ  املشارَ  وأنَّ  ،استدراجٌ  الكافرِ 

وال يبقى  ،ضٍ رَ عَ بِ  ال يقومُ  ضَ رَ العَ  وأنَّ  ،ةٌ اعتباريَّ  أمورٌ  واإلضافاتِ  بَ سَ النِّ  وأنَّ  ،واملعدومِ  املوجودِ  بنيَ  أي ال واسطةَ 

 دَ حَ أَ  نَّ وأ ،وال يرتفعانِ  ال جيتمعانِ  والنقيضانِ  ،بخالف اخلالفنيِ  ينِ دَّ كالضِّ  ال جيتمعانِ  املثلنيِ  وأنَّ  ،نيِ حملَّ  وال حيلُّ  ،زماننيِ 

أو مها  احلدوثُ  أوِ  مكانُ إلا رِ إىل املؤثِّ  األثرِ  احتياجِ  ةَ لَّ عِ  قلنا إنَّ  سواءٌ  رٍ إىل مؤثِّ  الباقي حمتاجٌ  وأنَّ  ،هِ ليس أوىل بِ  طريف املمكنِ 

 .أقوالٌ  احلدوثِ  برشطِ  مكانُ أو اإل ةٍ علّ  ءاجز

....................................................................................................................... 

هُ (  لُ هْ ُّ جَ َّا ال يرضُ تُهُ  يف العقيدة بخالف ما قبله يف اجلملة ( )وممِ فَ األصحُّ أنَّ  ) فيها ما يذكر إىل اخلامتة، وهو (وتنفعُ معرِ

 ( ، وعىل األصحغريه أي زائدا عليه :وقيل ،) أي ليس زائدا عليه عينُهُ  () يف اخلارج واجبا كان أو ممكنا  وجودَ اليشءِ 

) أي ال حقيقة له يف اخلارج، وإنام يتحقق  بيشءٍ وال ذاتٍ وال ثابتٍ  ) يف اخلارج ( ليسَ  ) املمكن الوجود ( فاملعدومُ 

بمعنى أنه  ارج بيشء وال ذات وال ثابت) أي ليس يف اخل كذلكَ  ) أي املعدوم املذكور ( هُ أنَّ  ) األصح ( و بوجوده فيه (

ينبني عىل القول بأن الوجود عني املوجود القول بأن املعدوم ليس بيشء، وأما عىل القول بأن الوجود زائد عىل املوجود أي 

رفذهب األكثر إىل أن املعدوم ليس بيشء أيضا، )  عىل املرجوحِ  ( بناء  ةوقالت طائفة من املعتزلة إنه يشء أي حقيقة متقرّ

وال خيفى أن اخلالف النار،  غري در فلفظ النار مثالغريه كام هو املتبا :) وقيل املسمى ) هو ( االسمَ  أنَّ  ) األصح ( و ( عليه

ع ) أي ةٌ توقيفيّ  اهللاِ أسامءَ  أنَّ  ) األصح ( و فيام ذكر لفظي ( وقالت املعتزلة ومن  ،ال يطلق عليه اسم إال بتوقيف من املرشّ

: أنا مؤمنٌ إنْ شاءَ  ) األصح ( و(  ئق معناها به، وإن مل يرد هبا الرشعالوز أن يطلق عليه األسامء الوافقهم جي للمرءِ أَنْ يقولَ

) وإن اشتمل عىل التعليق خوفا من سوء اخلامتة املجهولة وهو املوت عىل الكفر والعياذ باهللا تعاىل، ودفعا لتزكية النفس اهللاُ 

با وإحالة لألمور عىل مشيئة اهللا تعاىل (أو تربكا بذكر اهللا تعا ) يف اإليامن، فإنه يف احلال متحقق له  ا يف احلالِ ال شكًّ  ىل، أو تأدّ

جازم باستمراره عليه إىل اخلامتة التي يرجو حسنها ومنع أبو حنيفة وغريه أن يقول ذلك إلهيامه الشك املذكور، ويردّ بأن 

تيض أنه خالف األوىل وهو كذلك، إذ األوىل اجلزم كام جزم به السعد التفتازاين إهيام الشك ال يقتيض منع ذلك وإنام يق

) من اهللا  استدراجٌ  ) أي متتيع اهللا له بمتاع الدنيا ( الكافرِ  متتيعَ  أنَّ  ) األصح ( و كغريه أما إذا قاله شكا يف إيامنه فهو كافر (

تزلة إنه وقالت املع ،نقمة عليه يزداد هبا عذابه كالعسل املسمومله حيث يمتعه مع علمه بإرصاره عىل الكفر إىل املوت فهو 

املشتمل عىل  أي البدن ) املخصوصُ  بأنا اهليكلُ  إليهِ  املشارَ  أنَّ  ) األصح ( و ( نعمة يرتتب عليها الشكر، واخلالف لفظي

وقال أكثر املعتزلة  ،اب متوجه إليهاالنفس، ألن كل عاقل إذا قيل له ما اإلنسان يشري إىل هذه البنية املخصوصة، وألن اخلط

) يف  ثابتٌ  أُ الذي ال يتجزّ  اجلزءُ  وهوَ  الفردَ  اجلوهرَ  أنَّ  ) األصح ( و ( واخلالف لفظي وغريهم هو النفس ألهنا املدبرة
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) املوجودِ واملعدومِ أنَّه ال حالَ أي ال واسطةَ بنيَ  ) األصح ( و اخلارج، وإن مل ير عادة إال بانضاممه إىل غريه ونفاه احلكامء (

، وعىل األول ذلك ونحوه من املعدوم، ألنه أمر اعتباري والقائل بالثاين عرفها بأهنا صفة ملوجود كالعاملية إهنا ثابتة :وقيل

) يعتربها العقل ال وجود هلا يف اخلارج  ةٌ اعتباريّ  أمورٌ  واإلضافاتِ  النسبِ  أنَّ  ) األصح ( و ال توصف بوجود وال عدم (

)  ضٍ رَ بعَ  ال يقومُ  ضَ رَ العَ  أنَّ  ) األصح ( و ( ، وقال احلكامء وبعض املتكلمني: هي موجودةهو عند أكثر املتكلمنيكام 

أي اجلسم كام مر وجوز احلكامء قيامه بالعرض، إال أنه باآلخرة تنتهي سلسلة  وإنام يقوم باجلوهر الفرد أو املركب

لعرض اختصاص النعت باملنعوت كالرسعة والبطء للحركة، وعىل األعراض إىل جوهر أي جوزوا اختصاص العرض با

أمر ممتد يتخلله سكنات أقل أو أكثر باعتبارها  احلركة األول مها عارضان للجسم وليسا بعرضني زائدين عىل احلركة، ألن

د مثله بإر ال يبقى زماننيِ  ) األصح أن العرض ( و(  تسمى احلركة رسيعة وبطيئة ادته تعاىل يف الزمان ) بل ينقيض ويتجدّ

الثاين، وهكذا عىل التوايل حتى يتوهم من حيث املشاهدة أنه مستمر باق وقال احلكامء إنه يبقى إال احلركة والزمان 

القرب ونحوه مما يتعلق بطرفني حيل حملني،  :) وقال قدماء الفالسفة نيِ حملَّ  ال حيلُّ  ) األصح أن العرض (وواألصوات (

أ ان قرب هذا لذاك خمالف بالشخص لقرب ذاك من  -د الطرفني خمالف لقرب اآلخر بالشخصوعىل األول قرب أح

) يف حمل  ال جيتمعانِ  ) بأن يكونا من نوع ( املثلنيِ  ) العرضني ( أنَّ  ) األصح ( و وإن تشاركا يف احلقيقة ( -هذا فهام مثالن

الصبغ ليسودّ يعرض له سواد، ثم آخر فآخر إىل أن يبلغ  واحد وجوزت املعتزلة اجتامعهام حمتجني بأن اجلسم املغموس يف

عروض السواد آت له ليس عىل وجه االجتامع بل عىل وجه البدل فيزول األول وخيلفه الثاين،  :قلنا ،غاية السواد باملكث

)  اخلالفنيِ  بخالفِ  () فإهنام ال جيتمعان كالسواد والبياض  دينِ كالضِّ  وهكذا بناء عىل أن العرض ال يبقى زمانني كام مر (

ين ال ثالث هلام احلركة ك فإهنام جيتمعان كالسواد واحلالوة، ويف كل من األقسام جيوز ارتفاع الشيئني نعم يمتنع يف ضدّ

) ومها الوجود  طريف املمكنِ  دَ أحَ  أنَّ  ) األصح ( و) كالقيام وعدمه (  وال يرتفعانِ  ال جيتمعانِ  والنقيضانِ والسكون ( 

العدم أوىل به مطلقا  :) من اآلخر، بل مها بالنظر إىل ذاته جوهرا كان أو عرضا عىل السواء، وقيل يس أوىل بهل والعدم (

)  و ألنه أسهل وقوعا يف الوجود لتحققه بانتفاء يشء من أجزاء العلة التامة للوجود املفتقر يف حتققه إىل حتقق مجيعها (

كام ال حيتاج  حيتاج ال :) كام حيتاج إليه يف ابتداء وجوده، وقيل رٍ إىل مؤثِّ   بقائه () يف الباقي حمتاجٌ  ) املمكن ( أنَّ  األصح (

أي العلة  ) رِ إىل املؤثِّ  ) أي املمكن يف وجوده ( األثرِ  احتياجِ  ةَ علّ  قلنا إنَّ  ) عىل األول ( سواءٌ  بقاء البناء بعد بنائه إىل فاعل (

 ) عىل أهنام ( أو مها ) أي اخلروج من العدم إىل الوجود ( أو احلدوثُ (   الذات) أي استواء الطرفني بالنظر إىل اإلمكانُ  (

) فيحتاج املمكن يف بقائه إىل مؤثر عىل األول، ألن اإلمكان ال ينفك  أقوالٌ  ) وهي ( احلدوثِ  برشطِ  أو اإلمكانُ  ةٍ علّ  ءاجز

 قال كذا زمانني فيحتاج يف كل زمان إىل املؤثر عنه، وعىل مجيع بقيتها، ألن رشط بقاء اجلوهر العرض والعرض ال يبقى

 ضعفه.وتقدم 
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 بعد المائة والعشرون التاسعالدرس 
 

 تكملة األمور العامة
 

 :منها يف حقيقة املكان عىل أقوال وااختلف -١

يه فإن . ككأس املاء فإنه ظرف ومكان للامء املستقر فالسطح الباطن للحاوي للامس للسطح الظاهري من املحويهو:  -أ

فتحصل  مجيع جهاته ء، وكذلك الطري يف السامء حييط به اهلواء منمن املا سطح الكأس الباطن مماس للسطح الظاهر

والتفاحة عىل األرض يمسها من أسفل سطح األرض ومن البقية سطوح اهلواء، فاجلسم سواء يف األرض أو يف  ،املامسة

 السامء حييط به مكانه. 

 تفاع.روالبعد هو الطول والعرض واال .اجلسم القائم به ينفذ فيه ومبعد موه -ب

 كاإلنسان واحليوانات والسيارة وأبرة اخليط ونحوها فهذا هو مكاهنا. املوهوم فإن كل األجسام تشغل حيزا من الفراغ

 .وهذا البعد هو املسمى باخلالء وقد عرفوه بأنه: كون اجلسمني ال يتامسان وال يكون بينهام ما يام سهام

 فذهب الفالسفة إىل عدم وجوده فإن اهلواء وهو جوهر لطيف يمأل الكون املوهوم اخلالء والفراغ ثبوت وقد اختلفوا يف

 .، وذهب املتكلمون إىل إثباتهوالعامل كله مأل 

صوت وهذا مبحث من علوم الطبيعيات وقد ذكر العلامء اليوم ما يسمونه األثري الذي يمأل الكون وهو الواسطة يف نقل ال

، ثم ذكروا والضوء، فالضوء القادم من األجرام البعيدة كالشمس إنام ينتقل إلينا بواسطة األثري مما يدعم عدم وجود اخلالء

   أن نظرية األثري انتقدت.

 :اختلفوا يف تعريف الزمان عىل أقوال منها -٢

 ركة هو الزمن.ينشأ الليل والنهار ومقدار تلك احل وعن تلك احلركة، مقدار حركة الفلك -أ

كام يف قولك: آتيك عند طلوع . فهو أمر ال وجود له يف اخلارج بل هو أمر نسبي موهوم ملتجدد معلوممقارنة متجدد  -ب

بني احلدثني املجيء والطلوع شيئا يسميه الزمن، وتلك املقارنة ختتلف بحسب العلم فإن الذهن ينتزع من مقارنة  الشمس،

ستأيت فقيل: آتيك عند طلوع الشمس فهنا السائل مستحرض لطلوع الشمس ومل يكن بأحد الشيئني فإذا قيل متى 

مستحرضا ملجيء الشخص، وإذا قيل: متى طلعت الشمس ؟ فقيل: حني جاءَ زيدٌ فهو كان يعرف متى جاء ومل يعرف 

 .متى طلعت الشمس

دار حركة الفلك وهذا غلط عظيم مق أن جنس الزمان -أي أرسطو -ثم ظن: يف الصفدية قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

فإن جنس الزمان إذا قيل الزمان مقدار احلركة فهو مقدار جنس للحركة ال حركة معينة بل الزمان املعني مقدار احلركة 

وتكوير الشمس وألهل اجلنة أزمنة هي  املعينة وهلذا كان جنس الزمان باقيا عند املسلمني بعد قيام القيامة وانشقاق السامء
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حركة الفلك، وهلم يف اآلخرة يوم املزيد : يوم اجلمعة ، مع أن اجلنة ليس فيها شمس وال  ادير حركات هناك غريهى مق

  اهـ. زمهرير بل أنوار وحركات أخر.

 تداخل جسم يف جسم بحيث يزيد الوزن كإذابة ملح يف ماء، أمر ال خالف يف جوازه، ولكن اختلف يف دخول جسم -٣

 ، وقيل: جيوز.الوزن. واملشهور أنه غري جائزيف آخر بحيث ال يزيد 

 ، فام من جوهر موجود وإال وله عرض قائم به يشخصه من األلوان وغريها.يمتنع خلو اجلوهر من مجيع األعراض -٤

مُ غريهااجلسم غري مركب من األعراض -٥ وِّ قَ  .؛ ألنه قائم بنفسه واألعراض ال تقوم بنفسها، فال تُ

 أي لكل جسم هناية ينتهي عندها من طول وعرض وارتفاع. هيةأبعاد األجسام متنا -٦

؟ فهل يمكن أن توجد العلة ثم  الرتبة عىل املعلول وهل هي متقدمة عليه زمانا أو  ةمن املتفق عليه أن العلة متقدم -٧

ية كحركة اخلاتم بحركة اليد ؟ املشهور أنه جيب املقارنة سواء كانت العلة عقل أو جيب املقارنة بينهام يف الزمان يعقبهاأثرها 

أو بوضع غريه كقولك لغالمك:  فهام متقارنان زمنا، أو وضعية بوضع الشارع كاإلسكار الذي جعله علة لتحريم املسكر،

إن دخلت الدار فأنت حر، وكقول النحاة: الفاعلية علة الرفع. وقيل: إن املعلول يعقبها إن كانت وضعية، ويقارهنا إن 

 ل: يعقبها مطلقا.كانت عقلية، وقي

وما يذكر بأن املعلول يقارن علته إنام يصح فيام كان من العلل جيري جمر الرشوط فإن الرشط ال وقال اإلمام ابن تيمية: 

جيب أن يتقدم عىل املرشوط بل قد يقارنه كام تقارن احلياة العلم وأما ما كان فاعال سواء سمي علة أو مل يسم علة فال بد أن 

لفعل املعني والفعل املعني ال جيوز أن يقارنه يشء من مفعوالته وال يعرف العقالء فاعال قط يلزمه مفعول يتقدم عىل ا

.معني . وقول القائل حركت يدي فتحرك اخلاتم هو من باب الرشط ال من باب الفاعل. اهـ جمموع الفتاو 

 :اختلفوا يف تعريف اللذة واألمل عىل أقوال منها -٨

 .، واألمل: انقباض النفس عند إدراك ما ال يالئمح النفس عند إدراك املالئماللذة: ارتيا -أ

 .اللذة: نفس اإلدراك للمالئم، واألمل: نفس اإلدراك ملا ال يالئم -ب

وأن األمل هو:  من حيث هو مالئم، ومن اتبعهم : إن اللذة هي إدراك املالئم املتفلسفة ومن قال مناإلمام ابن تيمية: وقال 

املنافر من حيث هو منافر،  فقد غلط يف ذلك؛ فإن اللذة واألمل حاالن يتعقبان إدراك املالئم واملنافر ، فإن احلب ملا إدراك 

يالئمه كالطعام املشتهى مثال له ثالثة أحوال : ( أحدها ) احلب كالشهوة للطعام، و ( الثاين ) إدراك املحبوب كأكل 

 أمر مغاير للشهوة ولذوق املشتهي، بل هي حاصلة لذوق املشتهي، لك، واللذةو ( الثالث ) اللذة احلاصلة بذ ،الطعام

، واألمل احلاصل به وحصوله يشء آخر ،فإن كراهته يشء كالرضب مثال،املكروه  وكذلك .ليست نفس ذوق املشتهي

 من ذكر املحبوب يشء فإن حبهم هللا يشء ثم ما حيصل بة اهللا من النعيم والرسور بذلك؛وكذلك ما للعارفني أهل حم ثالث،

 ثم اللذة احلاصلة بذلك أمر ثالث. اهـ املجموع.

فهو يف اخلارج ؛ ألن ذات املتصور إما أن تقتيض وجوده األحكام العقلية ثالثة هي الوجوب واالمتناع واإلمكان -٩

 الواجب، أو تقتيض امتناعه فهو املمتنع، أو ال تقتيض شيئا منهام فهو املمكن.
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 ) شرح النص( 
 

، وهوَ  دُ اجلسمِ عْ ذُ فيهِ بُ نْفُ وضٌ يَ رُ فْ دٌ مَ عْ انِ وال وأنَّ املكانَ بُ نا، واملرادُ بهِ كونُ اجلسمنيِ ال يتامسَّ ، واخلالءٌ جائزٌ عندَ  اخلالءُ

ام، هُ دٍ موهومٍ ملتجدِّ  بينهام ما يامسُّ  كلِّ  عنْ  اجلوهرِ  وخلوُّ  ،اجلواهرِ  لُ تداخُ  ويمتنعُ  ،معلومٍ  دٍ وأنَّ الزمانَ مقارنَةُ متجدِّ

 لذةَ الَّ  وأنَّ  ،اا زمانً هنُ يقارِ  هُ أنَّ  واألصحُّ  تبةً رُ  هُ تَ لَّ عِ  بُ قِ يعْ  واملعلولُ  ،ةٌ متناهيَ  هُ وأبعادُ  ،نهامِ  بٍ مركَّ  غريُ  واجلسمُ  ،األعراضِ 

 . نٌ أو ممكِ  عٌ ممتنِ أو  بٌ ا واجِ إمَّ  العقلُ  هُ رَ وما تصوَّ  ،ها األملُ لُ ويقابِ  ،هاملزومُ  فاإلدراكُ  إدراكٍ  عندَ  ارتياحٌ 

....................................................................................................................... 

وضٌ  املكانَ  أنَّ  ) األصح ( و(  رُ فْ دٌ مَ عْ دُ اجلسمِ  ر () أي مقدّ بُ ذُ فيهِ بُعْ نْفُ ، و ) أي هذا البعد ( وهوَ  يَ نا، اخلالءُ اخلالءٌ جائزٌ عندَ

انِ وال ام ) يكون ( واملرادُ بهِ كونُ اجلسمنيِ ال يتامسَّ هُ هو اخلالء الذي هو معنى البعد  ) فهذا الكون اجلائز بينهام ما يامسُّ

املكان السطح الباطن للحاوي املامس للسطح الظاهر  :املفروض الذي هو معنى املكان فيكون خاليا عن الشاغل، وقيل

) معناه اصطالحا  الزمانَ  أنَّ  ) األصح ( و(  حو كالسطح الباطن للكوز املامس للسطح الظاهر من املاء الكائن فيهمن امل

دٍ معلومٍ  ( دٍ موهومٍ ملتجدِّ هو  :) إزالة لإلهبام من األول بمقارنته للثاين كام يف آتيك عند طلوع الشمس، وقيلمقارنَةُ متجدِّ

مقدار حركة الفلك، وعند املتكلمني عبارة عن:  الزمان هوالتعريفات: مة اجلرجاين يف قال العالمقدار حركة الفلك، 

ر به متجدد آخر موهوم، كام يقال: أتيتك عند طلوع الشمس، فإن طلوع الشمس معلوم وجميئه موهوم،  قدَّ متجدد معلوم يُ

) أي  اجلواهرِ  لُ تداخُ  ويمتنعُ  هنار ( ة من ليل أوأما معناه لغة فاملدام. اهـ هبفإذا قرن ذلك املوهوم بذلك املعلوم زال اإل

 ) يمتنع ( و دخول بعضها يف بعض عىل وجه النفوذ فيه من غري زيادة يف احلجم ملا فيه من مساواة الكل للجزء يف العظم (

به عند وجوده يشء  ) بأن ال يقوم به واحد منها بل جيب أن يقوم األعراضِ  كلِّ  عنْ  ) مفردا كان أو مركبا ( اجلوهرِ  خلوُّ 

 ) ألنه يقوم بنفسه بخالفها ( نهامِ  بٍ مركّ  غريُ  واجلسمُ  منها ألنه ال يوجد بدون التشخص والتشخص، إنام هو باألعراض (

) أي هلا حدود تنتهي إليها وزعم بعضهم أن هلا حدودا ال هناية هلا  ةٌ متناهيَ  ) أي اجلسم من طول وعرض وعمق ( هُ وأبعادُ 

)  اا زمانً هنُ يقارِ  هُ أنَ  ) ما قاله األكثر وصححه النووي يف أصل الروضة ( واألصحُّ (  ) اتفاقا ةً تبَ رُ  هُ تَ علَّ  بُ عقِ ي واملعلولُ  (

 ، عقلية كانت كحركة املفتاح بحركة اليد أو وضعية بوضع الشارع أو غريه كقولك لعبدك إن دخلت الدار فأنت حرّ

قبها مطلقا، واختاره األصل تبعا لوالده، ألنه لو قال لغري موطوءة إذا طلقتك يع :وكقول النحاة الفاعلية علة للرفع، وقيل

فأنت طالق، ثم قال هلا أنت طالق وقعت املنجزة دون املعلقة فلو قارن املعلول علته لوقعت املعلقة أيضا، وقد يردّ بأن 

 أنَّ  ) األصح ( و ن كانت وضعية ال عقلية (يعقبها إ :للطالق، وقيل ملنجزة رتبة فلم يكن املحل قابالعدم وقوعها لتقدم ا

من حيث تعيني مسامها، وإن كانت يف نفسها  -خرجت األخروية فإهنا لذات حقيقة اليدرك كنهها -) الدنيوية اللذةَ 

 :ها، وقيلم اللذة ال نفسو) أي ملز هاملزومُ  فاإلدراكُ  ) ملا يالئم االرتياح ( إدراكِ  عندَ  ) أي نشاط للنفس ( ارتياحٌ  بدهيية (

هي اخلالص من األمل بأن تدفعه، وردّ بأنه قد يلتذ بيشء من غري سبق أمل بضده كمن وقف عىل مسألة علم أو كنز مال 

هي إدراك املالئم فإدراك احلالوة لذة تدرك بالذائقة، وإدراك  :فجأة ومن غري خطورمها بالبال وأمل الشوق إليهام، وقيل
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هي يف احلقيقة ما حيصل  :راك حسن الصوت لذة تدرك بالسامعة. وقال اإلمام الرازياجلامل لذة تدرك بالبارصة، وإد

وما يتوهم من لذة حسية كقضاء شهويت البطن والفرج أو خيالية كحب االستعالء والرياسة  :قال ،بإدراك املعارف العقلية

دغدغة املنيّ ألوعيته، ولذة االستعالء لذة األكل والرشب واجلامع دفع أمل اجلوع والعطش وففهو يف احلقيقة دفع آالم 

) فهو عىل األول انقباض عند إدراك ما ال يالئم، وعىل الثاين  األملُ  ) أي اللذة ( هالُ ويقابِ  والرياسة دفع أمل القهر والغلبة (

ا وما تصوَّ  ما يؤمل، وعىل الثالث إدراك غري املالئم، وعىل الرابع ما حيصل عند عدم إدراك املعارف (حصول  هُ العقلُ إمَّ رَ

بٌ أو ممتنِعٌ أو ممكِنٌ  ر إما أن تقتيض وجوده يف اخلارج أو عدمه أو ال تقتيض شيئا منهام بأن يوجد واجِ ) ألن ذات املتصوّ

واألول الواجب، والثاين املمتنع، والثالث املمكن، وكل منهام ال ينقلب إىل غريه ألن مقتىض الذات  ،تارة، ويعدم أخر

 .يعقل انفكاكه عنها الزم هلا ال
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 بعد المائة الثالثونالدرس 
 

 خامتة يف السلوك
 

بأنه ال إله إال هو املتضمن اإليامن بوجوده وكامل صفاته، وقيل: النظر  أول واجب عىل املكلف معرفة اهللا بالشهادة -١

 املؤدي إىل املعرفة.

د ب -٢ ب بعضهم باهلدايةومن عرف ربه بام اتصف به من الصفات علم أنه تعاىل يبعّ . ومن عض العباد باإلضالل، ويقرِّ

وأرسع إىل االمتثال بفعل الطاعة واجتناب املعصية فأحبه  تصور ذلك خاف التبعيد ورجا التقريب فأصغى إىل أمر اهللا

إن مواله فكان سمعه الذي يسمع به وبرصه الذي يبرص به ويده التي يبطش هبا ورجله التي يميش هبا إن سأله أعطاه و

 استعاذه من يشء أعاذه.

ث بدينء األخالق ال يرىضوذو النفس العليّة التي تأبى الدنايا  كالكرب واحلسد وسوء اخللق بل يميل هبا إىل  لنفسه أن تتلوّ

 التحيل بمعايل األمور وكريم األخالق كالتواضع والصرب والزهد وحسن اخللق.

. وقد جيهل فوق دنايا واخلطايا وال يبايل بام تدفعه إليه شهواته من اآلثاموأما دينء اهلمة فال يرتفع بنفسه بإبعادها عن ال

 جهل اجلاهلني فيدخل حتت ربقة املارقني من الدين فيهلك مع اهلالكني.

فدونك يا عبد اهللا طريقني طريق الفوز والنجاة وطريق اخلرسان واهلالك، يف أحدمها الصالح ورضا اهللا تعاىل والقرب 

 عادة والنعيم. ويف اآلخر الفساد وسخط اهللا والبعد عنه، وفيه الشقاوة واجلحيم، والعياذ باهللا تعاىل.منه، وفيه الس

، وإذا خفت أن يقع إذا خطر لك أمر فزنه بميزان الرشع، فإن كان مأمورا به فبادر إىل فعله فإن ذلك اخلاطر من الرمحن -٣

. أما إذا أوقعته إن شاء اهللا وال بأس عليكواستغفر متم عملك أففعله عىل صفة منهيّ عنها كعجب أو رياء مل تقصدمها 

 قاصدا ذلك فأنت ال شك آثم.

فهذا األمر يقول عنه الصاحلون: استغفارنا حيتاج الستغفار، وهنا أمر وهو أننا كثريا ما نستغفر اهللا مع عدم حضور القلب 

سبيح والتحميد والتكبري وغريها، وكيف يكون ولكن هذا ال يوجب ترك االستغفار وكذلك غري االستغفار من الت

 الصمت خريا من الذكر اخلايل من حضور القلب، وقد يألف اللسان ذكر اهللا تعاىل فيوافقه القلب.

 فاستغفر اهللا مستعينا به. وإن كان ذلك اخلاطر منهيا عنه فإياك أن تقدم عليه فإنه من الشيطان وإن مال القلب إىل فعله

بني فعل املنهي عنه وتركه فإن هذا الرتدد مغفور ما مل تتكلم أو تعمل به، وكذا  جيري يف النفس من الرتدد أما احلديث الذي

 لو مهمت بفعل سيئة ومل تفعل.

؛ ألنك إذا أطعتها فارتكبت كام جتاهد عدوك الذي يريد إهالكك وإن مل تطعك نفسك األمارة بالسوء فجاهدها وجوبا

 وأخر. جرتك إىل معصية أخر معصية
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فتذكر املوت فإنه قد  اخلروج منهفإن مل تقلع عن املعصية استلذاذا هبا أو كسال عن  فسارع إىل التوبةفإذا وقعت يف معصية 

ثام من إحيصل لك يف أية حلظة، وإن مل تقلع عن املعايص لقنوطك من رمحة اهللا وغفرانه فخف مقته فإن القنوط أشد 

 معاصيك، وتذكر سعة رمحة ربك.

كإعادة احلق إىل  ما يمكن تداركه وبتداركلتوبة تتحقق باإلقالع عن الذنب واالستغفار وبالندم والعزم عىل عدم العود وا

 أهله وطلب العفو ممن اعتديت إليه.

، وتصح التوبة عن ذنب صغري مع إرصاره عىل ذنب آخر وتصح التوبة عن الذنب ولو كان املذنب قد تاب منه ثم عاد إليه

 التوبة تتبعض فتصح عن بعض الذنوب دون بعض. كبري فإن

 .مسك عن اإلقدام عليه حذرا من الوقوع يف منهي عنهأوإن شككت فيام خطر لك أهو مأمور به أم منهي عنه ف

ومن هنا قال بعض العلامء فيمن كان يتوضأ وشك وهو يغسل أحد أعضاء الوضوء أهذه الغسلة الثالثة املندوبة أم الرابعة 

 ، واملختار أنه يغسلها؛ ألن التثليث مطلوب ومل يتحقق يقينا.ال يغسل الحتامل أن تكون الرابعةاملكروهة 
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 ) شرح النص( 
 

 خاتمةٌ 
 والنهي فارتكبَ  ى إىل األمرِ غَ ا فأصْ ورجَ  فخافَ  هُ وتقريبَ  هُ تبعيدَ  رَ صوَّ تَ  هُ ربَّ  فَ رَ عَ  نْ ومَ  ،يف األصحِّ  املعرفةُ  الواجباتِ  لُ أوّ 

 عنْ  هُ نفسَ  يرفعُ  ةِ مَّ اهلِ  وعيلُّ  ،هُ أعاذَ  بهِ  استعاذَ  وإنْ  أعطاهُ  هُ لَ سأَ  ا إنْ وليًّ  هُ واختذَ  هُ ويدَ  هُ وبرصَ  هُ سمعَ  فكانَ  موالهُ  هُ فأحبَّ  واجتنبَ 

 ،أو شقاوةً  ا أو سعادةً ا أو فسادً صالحً  كَ فدونَ  ،ينِ الدِّ  نَ مِ  قُ ويمرُ  ال يبايل فيجهلُ  ةِ مَّ اهلِ  إىل معاليها ودينءُ  األمورِ  افِ سَ فْ سَ 

هلا فال  بال قصدٍ  ةٍ منهيَّ  عىل صفةٍ  هُ وقوعَ  فتَ خِ  فإنْ  محنِ الرَّ  نَ مِ  هُ فإنَّ  ا فبادرْ مأمورً  كانَ  فإنْ  عِ بالرشَّ  هُ نْ فزِ  يشءٌ  لكَ  رَ طَ وإذا خَ 

 هُ فإنَّ  اكَ فإيَّ  امنهيًّ  كانَ  وإنْ  ،ا منهُ مستغفرً  بَ جْ العُ  تَ فْ خِ  وإنْ  فاعملْ  هُ تركَ  بُ ال يوجِ  نا إىل استغفارٍ استغفارِ  واحتياجُ  ،عليكَ 

ها دْ فجاهِ  ارةُ األمَّ  كَ عْ طِ تُ  ملْ  وإنْ  مغفورانِ  بهِ  أو تعملْ  ما مل تتكلمْ  واهلمُّ  النفسِ  وحديثُ  ،رْ فاستغفِ  تَ لْ مِ  فإنْ  يطانِ الشَّ  نَ مِ 

 هِ رمحتِ  ةَ عَ سَ  واذكرْ  كَ ربِّ  تَ مقْ  فخفْ  أو لقنوطٍ  هُ تَ وفجأَ  املوتَ  فاذكرِ  أو كسلٍ  الستلذاذٍ  عْ لِ قْ مل تُ  فإنْ  عْ قلِ أف فعلتَ  فإنْ 

 ولوْ  ذنبٍ  ها عنْ تُ حَّ صِ  واألصحُّ  ،هكُ تدارُ  ما يمكنُ  وتداركِ  ال يعودَ  أنْ  وعزمٍ  قالعِ وتتحقق باإل وهي الندمُ  التوبةَ  واعرضْ 

 ئٍ ففي متوضِّ  كْ فأمسِ  منهيٌّ  أمْ  أمأمورٌ  يف اخلاطرِ  شككتَ  وإنْ  ،ا عن صغريٍ ووجوهبُ  ،عىل كبريٍ  اإلرصارِ  أو معَ  تْ ضَ قِ نُ 

 .لُ ال يغسِ  قيلَ  ةٌ عَ رابِ  أوْ  ةٌ ثالثَ  هُ لُ ما يغسِ  أنَّ  كُّ شُّ يَ 

....................................................................................................................... 

ف مبادئ من يذكر فيام  ) خامتةٌ  ( ترك  :جتريد القلب هللا واحتقار ما سواه أي بالنسبة إىل عظمته تعاىل، ويقال :وهو التصوّ

ف عمل القلب واجلوارح افتتح ك إىل ملك امللوك، ويقال غري ذلك،اجلد يف السلو :االختيار، ويقال  وملا كان مرجح التصوّ

لُ ال: ( كاألصل بأسّ العمل فق صنفامل ) ألهنا مبنى سائر  يف األصحِّ  ( ) أي معرفة اهللا تعاىل املعرفةُ  الواجباتِ  أوّ

هلا :الواجبات، إذ ال يصح بدوهنا واجب، بل وال مندوب، وقيل  فَ عرَ  ومنْ  النظر املؤدي إىل املعرفة ألنه مقدمتها ( أوّ

هُ تَصوَّ  ( ) بام يعرف به من صفاتههُ ربَّ  )  ورجا ) من تبعيده عقابه ( فخافَ  ) له هبدايته ( وتقريبَهُ  ) لعبده بإضالله ( رَ تبعيدَ

) حينئذ  هُ حبَّ فأَ  ) منهيه ( بَ واجتنَ  ) مأموره ( بَ فارتكَ  ) منه تعاىل ( والنهي إىل األمرِ  ) حينئذ ( فأصغى بتقريبه ثوابه (

هُ  ) مواله ( فكانَ  موالهُ ( هُ ويدَ هُ وبرصَ هُ سمعَ هُ أعطاهُ وإنْ استعاذَ بهِ أعاذَ هُ وليًّا إنْ سأَلَ واملراد أنه تعاىل يتوىل كام ثبت ) واختذَ

يع أحواله، فال يأكل إال بيد حمبوبه يف مجيع أحواله فحركاته وسكناته به تعاىل، كام أن أبوي الطفل ملحبتهام له يتوليان مج

 افِ سَ فْ عن سَ  ) باملجاهدة ( هُ نفسَ  يرفعُ  ) بطلبه العلوّ األُخروي ( ةِ مَّ اهلِ  وعيلُّ  أحدمها وال يميش إال برجله إىل غري ذلك (

) من  إىل معاليها ) أي دنيئها من األخالق املذمومة كالكرب والغضب واحلقد واحلسد وسوء اخللق وقلة االحتامل ( األمورِ 

، وهذا مأخوذ من خرب والصرب حتاملوسالمة الباطن والزهد وحسن اخللق وكثرة االاألخالق املحمودة كالتواضع 

ال  ) بأن ال يرفع نفسه باملجاهدة عن سفساف األمور، ( ةِ مَّ اهلِ  ودينءُ  ( .إن اهللا حيب معايل األمور ويكره سفسافها: الطرباين

ب بعد أن عرفت ) أهيا املخاط كَ فدونَ  ينِ من الدِّ  قُ ويمرُ  ) أمر دينه ( لُ فيجهَ  ) بام تدعوه نفسه إليه من املهلكات ( يبايل

 ك) لك برضا اهللا علي أو سعادةً ( ) لك بعملك السيىء  اأو فسادً  ) لك بعملك الصالح ( اصالحً  حال عيلّ اهلمة ودنيئها (
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نْ قلبك (  يفألقى  أي)  واذا خطرَ لكَ يشءٌ (  السيئلك بسخط اهللا عليك بقصدك )  أو شقاوةً (  بإخالصك عِ فزِ )  هُ بالرشَّ

اك من حيث الطلب إما مأمور به أو منهي عنه أو مشكوك فيه ( وحاله بالنسبة الي ) إىل فعله  فبادِرْ ) به (  فإنْ كانَ مأمورً

محنِ ( نَ الرَّ هُ مِ هُ أراد لك اخلري (  أي) رمحك حيث أخطره ببالك  فإنَّ فتَ وقوعَ منهي  أي) عىل صفةٍ منهيَّةٍ ) منك (  فإنْ خِ

وقوعه عليها كذلك فتستغفر منه ندبا بخالف وقوعه عليها  يف)  عليكَ بأس (  ) بال قصدٍ هلا فالعنها كعجب ورياء ( 

 ال) لنقصه بغفلة قلوبنا معه ( نا اىل استغفارٍ استغفارِ  واحتياجُ  ( بقصدها فعليك إثم ذلك فتستغفر منه وجوبا كام سيأيت

ألن اللسان اذا  االستغفارن احتاج اىل إبه و يتاإلستغفار منا املأموربه  بأن يكون الصمت خريا منه بل نأ ي) أ هُ تركَ  بُ يوجِ 

 االستغفاراىل آخره البأس به واحتياج  منهية عىل صفة اليشءواذا كان وقوع  ،أن يألفه القلب فيوافقه فيه كَ شَ وْ ألف ذكرا أَ 

ن وقع إبال قصد ووجوبا ن وقع إ) ندبا  نهُ ا مِ مستغفرً ) أو نحوه (  بَ جْ العُ  فتَ خِ  نْ إو فاعملْ  تركه ( ال يوجباىل استغفار 

 هُ فإنَّ  ) أن تفعله ( اكَ فإيَّ  ) عنه ( امنهيًّ  ) اخلاطر ( كانَ  نْ إو بقصد كام مر فإن ترك العمل للخوف منه من مكايد الشيطان (

اطر املذكور فعل اخل يفترددها  أي)  النفسِ  وحديثُ  ) اهللا تعاىل من هذا امليل ( فاستغفرْ  ىل فعله () إ تَ لْ مِ  فإنْ  الشيطانِ  نَ مِ 

باهلم العزم وهو وخرج كام ثبت )  مغفورانِ  بهِ  أو تعملْ  مْ تتكلَّ  ملْ  ما) منها بفعله (  واهلمُّ وتركه مما مل تتكلم أو تعمل به ( 

) بالسوء عىل اجتناب فعل اخلاطر  ارةُ األمّ  ) النفس ( ن مل تطعكَ إو ن مل يتكلم ومل يعمل (إفيؤاخذ به و اجلزم بقصد الفعل

 ) اخلاطر املذكور لغلبة األمارة عليك ( فعلتَ  فإنْ  ) وجوبا ( هافجاهدْ عنه من الشهوات (  يور حلبها بالطبع للمنهاملذك

 فاذكرْ  ) عن اخلروج منه ( أو كسلٍ  ) به ( الستلذاذٍ ) أنت عن فعل اخلاطر املذكور (  عْ مل تقلِ  فإنْ  ) عىل الفور وجوبا ( عْ قلِ أف

) املفوتة للتوبة وغريها من الطاعات فإن ذكر ذلك باعث شديد عىل اإلقالع عام يستلذ به  هُ تَ وفجأ املوتَ استحرض (  أي) 

 فخفْ  نقمة اهللا ( ) من رمحة اهللا وعفوه عام فعلت لشدته أو الستحضار لقنوطٍ  ) مل تقلع ( أو أو يكسل عن اخلروج منه (

 -ن روح اهللامِ  ال ييأسنه إ :العفو عنه وقد قال تعاىل شدة عقاب مالكك إلضافتك اىل الذنب اليأس من أي)  كَ ربِّ  مقتَ 

 ) عىل نفسك ( ضْ واعرِ ( هبا اال هو لرتجع عن قنوطك  ال حييط التي)  هِ رمحتِ  سعةَ  واذكرْ  اال القوم الكافرون ( -رمحته أي

 منه تعاىل ( ب عام فعلت فتقبل ويعفى عنك فضال) حيث ذكرت املوت وخفت مقت ربك وذكرت سعة رمحته لتتو التوبةَ 

) عىل الذنب من حيث إنه ذنب، فالندم عىل رشب اخلمر إلرضاره بالبدن ليس بتوبة، وال جيب استدامة الندم  الندمُ  وهيَ 

)  ال يعودَ  أنْ  وعزمٍ  ) عن الذنب ( باإلقالعِ  ) التوبة ( قُ وتتحقّ  كل وقت، بل يكفي استصحابه حكام بأن ال يقع ما ينافيه (

) بأن  تْ ضَ قِ ولو نُ  عن ذنبٍ  ) أي التوبة ( هاتُ حَّ صِ  واألصحُّ  ) من حق نشأ عن الذنب ( هُ كُ تدارُ  يمكنُ  ما وتداركِ  إليه (

ال تصح التوبة  :عاود التائب ذنبا تاب منه فهذه املعاودة ال تبطل التوبة السابقة، بل هي ذنب آخر يوجب التوبة، وقيل

 ) ذنب ( ا عنْ وجوهبُ  ) األصح ( و ال تصح ( :) وقيل كبريٍ  ( آخر ) ذنب عىل اإلرصارِ  معَ  ) كانت التوبة ( أو السابقة (

كْ  ) عنه ( أمْ منهيٌّ ) به ( وإنْ شككتَ يف اخلاطرِ أمأمورٌ (  ال جتب لتكفريه باجتناب الكبائر :) وقيل صغريٍ  ) عنه  فأمسِ

كُّ  حذرا من الوقوع يف املنهى عنه ( ئٍ يَشُّ لُ  ) يف ( ففي متوضِّ ةٌ  ) فتكون مأمورا هبا ( ثالثَةٌ  ) غسلة ( هُ أنَّ ما يغسِ )  أوْ رابِعَ

لُ  ( والد إمام احلرمني ) أي قال الشيخ أبو حممد اجلويني قيلَ  فتكون منهيا عنها ( ) خوف الوقوع يف املنهي عنه،  ال يغسِ

 هبا. يأيتفواألصح أنه يغسل ألن التثليث مأمور به ومل يتحقق قبل هذه الغسلة 
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 وهو األخير بعد المائة الثالثوندي و الحاالدرس 
 

 تكملة اخلامتة
 

ر له قدرةكل ما يقع يف الوجود هو بقدرة اهللا وإرادته -١ تصلح  أي استطاعة . وهو سبحانه خالق العبد وكسبه، قدّ

 ق.للكسب ال لإلجياد بخالف قدرة اهللا فإهنا صاحلة لإلجياد ال للكسب فاهللا خالق ال مكتسب والعبد مكتسب ال خال

 ؟ وهل القدرة مقارنة للفعل أو هي قبله

ذهب األشعري إىل أن اهللا خيلق قدرة العبد عند حدوث الفعل، وعليه تكون القدرة ليست صاحلة للضدين كالقيام 

 العبد فعله، وخالفه املعتزلة يف ذلك. والقعود أي ال تتعلق هبام بل بأحدمها وهو الذي قصد

الذي دل عليه الكتاب والسنة أن االستطاعة متقدمة عىل الفعل ومقارنة له أيضا، والصواب اإلمام ابن تيمية: وقال 

ومقارنة ال تكون إال مع  ،متقدمة صاحلة للضدين :فاالستطاعة نوعان وتقارنه أيضا استطاعة أخر ال تصلح لغريه

 اهـ فتلك هي املصححة للفعل املجوزة له وهذه هي املوجبة للفعل املحققة له. الفعل

 ؟ خالف بني املتكلمني. أو هو عدم القدرة تقابل الضدين كالسواد والبياض العجز صفة وجودية تقابل القدرة وهل

. واألخذ باألسباب ال ينايف التوكل. وشتّان بني ترك جيب التوكل عىل اهللا تعاىل، سواء اشتغل العبد باألسباب أم ال -٢

هل األوىل الكفّ عن ب التوكل ال خالف فيه. وإنام اخلالف يف: وبني العلم بأن اهللا مسبب األسباب. ووجو األسباب

 ؟ االكتساب واإلعراض عن األسباب أم التسبب واالكتساب

ح قوم األول، ورجح قوم الثاين، والقول املختار هو التفصيل، وأنه خيتلف باختالف األشخاص واألحوال. فمن كان  رجّ

ط إذا ضاق رزقه وال تتطلع نفسه إىل  ما يف أيدي الناس فالتوكل يف حقه أفضل، أي ترك األسباب أرجح. ومن ال يتسخّ

كان بخالف ذلك فاالكتساب يف حقه أرجح. ومعلوم أن ذلك يف حقّ نفسه. أما من كان له عيال ال يصربون كام يصرب هو 

 فالواجب  عليه االكتساب لسد حاجتهم. وكفى باملرء إثام أن يضيّع من يعول.

إىل األخذ باألسباب فذلك  ما يدعوإن من أراد جتريد نفسه عام يشغله عن اهللا تعاىل مع إجياد اهللا له  ومن أجل ذلك قالوا:

د فذلك  ما يدعو، ومن أراد األخذ باألسباب مع إجياد اهللا من الشهوة اخلفية لعدم الوقوف مع ما هيّأ اهللا له إىل التجرّ

 انحطاط عن الذروة العلية.

ملن كان يف حال التجريد فيغريه بطرح ذلك احلال ويدفعه لألخذ باألسباب كأن يقول له: إن  وقد يأيت الشيطان موسوسا

د للعبادة ويقول  الكسب مرشوع ونفعه كثري، ويأيت موسوسا ملن كان يف حال األخذ باألسباب فيغريه ليرتك ذلك ويتجرّ

ه إىل ما هو األوىل به واستعاذ باهللا من إن رزقك يأتيك فانرصف عن الكسب. واملوفّق من بحث هذين اخلاطرين،  :له واجتّ

نا ال ينفعنا للتخلص من الوسواس إال أن يريد اهللا. اهـ  لمُ رش الوسواس. وليثق بأنه ال يكون إال ما أراد اهللا سبحانه. وعِ

 من الرشح اجلديد.



٤٨٦ 
 

 

 ) شرح النص( 
 

 والعبدُ  بٌ ال مكتسِ  خالقٌ  فاهللاُ جيادِ ال لإل للكسبِ  تصلحُ  قدرةً  لهُ  رَ قدَّ  ،العبدِ  بِ سْ كَ  قُ خالِ  فهوَ  هِ وإرادتِ  اهللاِ بقدرةِ  عٌ واقِ  وكلٌّ 

 وأنَّ  ،دينِ الضِّ  لَ تقابُ  القدرةَ  لُ تقابِ  ةٌ وجوديّ  فةٌ صِ  العجزَ  وأنَّ  ،دينِ للضِّ  حُ ال تصلُ  فهيَ  الفعلِ  معَ  هُ قدرتَ  أنَّ  ، واألصحُّ هِ بعكسِ 

 األسبابِ  وسلوكُ  ةٌ خفيّ  شهوةٌ  األسبابِ  داعيةِ  معَ  ريدِ التجّ  فإرادةُ  اسِ النَّ  ختالفِ با خيتلفُ  الكتسابِ او لِ بني التوكّ  التفضيلَ 

يف  أو بالكسلِ  األسبابِ  تعاىل يف صورةِ  اهللاِ جانبِ  راحِ باطّ  طانُ يأيت الشيّ  ، وقدْ ةِ العليّ  الرتبةِ  عنِ  انحطاطٌ  التجريدِ  داعيةِ  معَ 

 .دُ يإال ما ير ال يكونُ  هُ أنّ  عنهام ويعلمُ  يبحثُ  قُ واملوفّ  لِ التوكّ  صورةِ 

 والصاحلنيَ  والشهداءِ  والصديقنيَ  م من النبينيَ عليهِ  اهللاُ مَ أنعَ  الذينَ  معَ  بهِ  جعلنا اهللاُ هِ وعونِ  اهللاِ بحمدِ  الكتابُ  تمَّ  وقدْ 

 .ارفيقً  أولئكَ  نَ وحسُ 

....................................................................................................................... 

) أي فعله  العبدِ  كسبِ  خالقُ  ) تعاىل ( فهوَ  هِ وإرادتِ  اهللاِ بقدرةِ  وفعله وتركه كائن ( ،) يف الوجود ومنه اخلاطر عٌ واقِ  وكلٌّ ( 

رَ  الذي هو كاسبه ال خالقه بأن ( ) بخالف قدرة اهللا فإهنا  ادِ ال لإلجي بِ للكسْ  حُ تصلُ  ) هي استطاعته ( قدرةً  لهُ  ) اهللا ( قدّ

) أي مكتسب ال خالق فيثاب ويعاقب عىل مكتسبه  هِ بعكسِ  والعبدُ  بٌ سِ ال مكتَ  خالقٌ  ) تعاىل ( فاهللاُ لإلجياد ال للكسب (

) أي العبد وهي صفة خيلقها اهللا عقب قصد الفعل بعد سالمة  هُ تَ قدرَ  أنَّ  واألصحُّ (  الذي خيلقه اهللا عقب قصده له

وقد  -) ألهنا عرض فال تتقدم عليه وإال لزم وقوعه بال قدرة المتناع بقاء األعراض الفعلِ  معَ  ب واآلالت (األسبا

قبله ألن التكليف قبله فلو مل تكن القدرة قبله لزم تكليف العاجز، وردّ بأن صحة التكليف تعتمد  :وقيل -علمتَ ما فيه

السابق، وإذا كان العبد مكتسبا ال خالقا لكون قدرته للكسب ال القدرة بمعنى سالمة األسباب واآلالت ال باملعنى 

) أي التعلق هبام، وإنام  دينِ للضِّ  حُ ال تصلُ  ) أي القدرة من العبد ( هيَ  ) ـنقول ( فـ لإلجياد وكانت قدرته مع الفعل (

مقارنتهام للقدرة املتعلقة،  تصلح للتعلق بأحدمها وهو ما يقصده العبد، إذ لو صلحت للتعلق هبام لزم اجتامعهام لوجوب

بل قالوا إن القدرة الواحدة ال تتعلق بمقدورين مطلقا سواء أكانا متضادين أم متامثلني أ م خمتلفني ال معا وال عىل البدل، 

ا عن تعلقها باآلخر، وبالعكس إنام يستقيم تفريعه عىل أهن ضدين عىل البدل فتتعلق هبذا بدالوالقول بأهنا تصلح للتعلق بال

قبل الفعل ال معه الذي الكالم فيه، أما عىل القول بأن العبد خالق لفعله فقدرته كقدرة اهللا تعاىل، فتوجد قبل الفعل 

 وتصلح للتعلق بالضدين عىل البدل ال عىل اجلمع ألن القدرة إنام تتعلق باملمكن واجتامع الضدين ممتنع

فةٌ وجوديّ ( ) من العبد العجزَ  أنَّ  ) األصح ( و(  دينِ صِ هو عدم القدرة عام من شأنه  :) وقيل ةٌ تقابِلُ القدرةَ تقابُلَ الضِّ

ن معنى القدرة فالتقابل بينهام تقابل العدم وامللكة كام أن األمر كذلك عىل القول بأن العبد خالق لفعله، فعىل األول يف الزمِ 

وعىل الثاين ال بل الزمن ليس بقادر واملمنوع قادر ال يوجد يف املمنوع من الفعل مع اشرتاكهام يف عدم التمكن من الفعل، 

لِ واالكتسابِ خيتلفُ باختالفِ النَّاسِ  ) األصح ( و أي من شأنه القدرة بطريق جري العادة ( ) فمن أنَّ التفضيلَ بني التوكّ
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ضل ملا فيه من يكون يف توكله ال يتسخط عند ضيق الرزق عليه، وال يتطلع لسؤال أحد من اخللق، فالتوكل يف حقه أف

الصرب واملجاهدة للنفس، ومن يكون يف توكله بخالف ما ذكر، فاالكتساب يف حقه أفضل حذرا من التسخط والتطلع، 

 :الكف عن االكتساب واإلعراض عن األسباب اعتامدا للقلب عىل اهللا تعاىل، وقيل :األفضل التوكل، وهو هنا :وقيل

 مع داعيةِ  ) عام يشغل عن اهللا تعاىل ( التجريدِ  فإرادةُ  نهام باختالف الناس (وإذا اختلف التفضيل بي ،األفضل االكتساب

) من  التجريدِ  داعيةِ  معَ  ) الشاغلة عن اهللا ( األسبابِ  وسلوكُ  ) من املريد ( ةٌ خفيّ  شهوةٌ  ) من اهللا يف مريد ذلك ( األسبابِ 

ة، فاألصلح ملن قدر اهللا فيه داعية األسباب سلوكها  الرتبة الدنيّ ) إىل ةِ العليَّ  الرتبةِ  عنِ  ) له ( انحطاطٌ  اهللا يف سالك ذلك (

 اهللاِ  جانبِ  راحِ باطّ  ) لإلنسان ( وقد يأيت الشيطانُ  دون التجريد وملن قدر اهللا فيه داعية التجريد سلوكه دون األسباب (

لك التجريد الذي سلوكه له أصلح من ) كيدا منه، كأن يقول لسا لِ التوكّ  يف صورةِ  أو بالكسلِ  األسبابِ  تعاىل يف صورةِ 

إىل متى ترتك األسباب، أمل تعلم أن تركها يطمع القلوب ملا يف أيدي الناس، فاسلكها لتسلم من ذلك، وينتظر  :تركه له

لو تركتها وسلكت  :ويقول لسالك األسباب الذي سلوكه هلا أصلح من تركه هلا ،غريك منك ما كنت تنتظره من غريك

 فيؤدّي تركها الذي هو ،لت عىل اهللا لصفا قلبك، وأتاك ما يكفيك من عند اهللا فاتركها ليحصل لك ذلكالتجريد، فتوك

) أي عن هذين األمرين اللذين يأيت هبام  عنهام يبحثُ  قُ واملوفّ (  غري أصلح له إىل الطلب من اخللق واالهتامم بالرزق

) اهللا كونه أي وجوده  إال ما يريدُ  ال يكونُ  هُ أنَّ  مع بحثه عنهام ( ) مُ ويعلَ  الشيطان يف صورة غريمها لعله أن يسلم منهام (

 معَ ) ملا أملناه من كثرة االنتفاع به ( بهِ  جعلنا اهللاُ هِ اهللا وعونِ  بحمدِ  () أي لبّ األصول  الكتابُ  تمّ ّ وقدْ (  منهام أو من غريمها

يقنيِ  نيِ النبيّ  نَ م مِ عليهِ  اهللاُ أنعمَ  الذينَ  )  والشهداءِ  فاضل أصحاب النبيني ملبالغتهم يف الصدق والتصديق (أي أ ) والصدّ

) أي رفقاء يف اجلنة بأن  ارفيقً  أولئكَ  نَ وحسُ  ( آمني يا رب العاملني ) غري من ذكر والصاحلنيَ  أي القتىل يف سبيل اهللا (

إىل غريهم، ومن فضل اهللا  نستمتع فيها برؤيتهم وزيارهتم واحلضور معهم، وإن كان مقرهم يف درجات عالية بالنسبة

تعاىل عىل غريهم أنه قد رزق الرضا بحاله، وذهب عنه اعتقاد أنه مفضول انتفاء للحرسة يف اجلنة التي ختتلف املراتب فيها 

، بعايل الدرجات وما ذلك عىل اهللا بعزيز بفضله منّ اهللا علينا عىل قدر األعامل، وعىل قدر فضل اهللا عىل من يشاء من عباده

 واحلمد هللا رب العاملني.  اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وآله وصحبه كلام ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلونوصىل
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 إسعاف املطالع رشح مجع اجلوامع للرتميس. -١١

 طريقة احلصول عىل غاية الوصول ملحمد أمحد سهل احلاجيني. -٢١

 سلم الوصول إىل علم األصول ملحمد أسعد عبه جي. -٣١

 رشح أيب النور عىل املنهاج. -٤١

 هليتو.الوجيز يف أصول الترشيع  -٥١

 نثر الورود للشنقيطي. -١٦

 رشح خمترص التحرير للحازمي. -١٧

 رشح الكوكب الساطع غري مكتمل للحازمي. -١٨

 
  
 



٤٨٩ 
 

 

 املحتويات

 ١ ............................................................................................... الرحيم الرمحن اهللا بسم

 ٢ ............................................................................................ املقدمات -األول الدرس

 ٢ ........................................................................................ والفقه الفقه أصول تعريف

 ٤ .................................................................................................... ) النص رشح( 

محنِ  اهللاِ بسمِ  حيمِ  الرَّ  ٤ .......................................................................................... الرَّ

مَات دِّ  ٤ ....................................................................................................... املُقَ

 ٧ ........................................................................................ املقدمات تابع -الثاين الدرس

 ٧ ............................................................................................ الرشعي احلكم تعريف

 ٧ ............................................................................................ واللفظي النفيس الكالم

 ٩ .................................................................................................... ) النص رشح( 

 ١٠ ..................................................................................... املقدمات تابع -الثالث الدرس

 ١٠ ............................................................................................... والتقبيح التحسني

 ١٠ ............................................................................................. والقبح احلسن معاين

 ١١ ...................................................................................................... املنعم شكر

 ١٢ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ١٣ ...................................................................................... املقدمات تابع -الرابع الدرس

 ١٣ ................................................................................................. التكليفي احلكم

 ١٣ ....................................................................................................... ) مسائل( 

 ١٥ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ١٧ .................................................................................... املقدمات تابع -اخلامس الدرس

 ١٧ ................................................................................................. الوضعي احلكم

 ١٨ ....................................................................................................... ) مسائل( 

 ٢٠ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ٢٢ ................................................................................... املقدمات تابع -السادس الدرس

 ٢٢ ..................................................................... والعزيمة الرخصةو واإلعادة والقضاء األداء



٤٩٠ 
 

 ٢٤ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ٢٦ ..................................................................................... املقدمات تابع -السابع الدرس

 ٢٦ ................................................................................................. الكالمية املقدمة

 ٢٧ ....................................................................................................... ) مسائل( 

 ٢٨ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ٣٠ ..................................................................................... املقدمات تابع -الثامن الدرس

 ٣٠ ................................................................................................... متفرقة مسائل

 ٣٢ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ٣٤ ..................................................................................... املقدمات تابع -التاسع الدرس

 ٣٦ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ٣٨ .................................................................................... املقدمات هناية -العارش الدرس

 ٣٨ ...................................................................................................... به املحكوم

 ٤٠ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ٤٢ ............................................................................. الكتاب مباحث -عرش احلادي الدرس

 ٤٢ ........................................................................................................... مقدمة

 ٤٤ .................................................................................................. ) النص رشح( 

لُ  الكتابُ   ٤٤ .................................................................... األقوالِ  ومباحثِ  الكتابِ  يف األَوَّ

 ٤٦ ............................................................................... الكتاب مباحث -عرش الثاين الدرس

 ٤٦ .......................................................................................................... الداللة

 ٤٨ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ٤٨ .............................................................................................. واملفهومُ  املنطوقُ 

 ٤٩ .............................................................................. الكتاب مباحث -عرش الثالث الدرس

 ٤٩ ................................................................................................ واملفهوم املنطوق

 ٥٢ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ٥٤ .............................................................................. الكتاب مباحث -عرش الرابع الدرس

 ٥٤ .................................................................................................. املخالفة مفهوم

 ٥٦ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ٥٨ ............................................................................ الكتاب مباحث -عرش اخلامس الدرس



٤٩١ 
 

 ٥٨ .............................................................................................املخالفة مفهوم أنواع

 ٥٨ ...................................................................................... املخالفة مفهوم أنواع ترتيب

 ٥٩ .................................................................................................... اللقب مفهوم

 ٥٩ ............................................................................................ املخالفة مفهوم حجية

 ٦٠ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ٦٢ ............................................................................ الكتاب مباحث -عرش السادس الدرس

 ٦٢ ............................................................................................. اللغوية املوضوعات

 ٦٤ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ٦٦ .............................................................................. الكتاب مباحث -عرش السابع الدرس

 ٦٦ ................................................................................... األلفاظ تقاسيم -اللغة واضع

 ٦٨ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ٧٠ .............................................................................. الكتاب مباحث -عرش الثامن الدرس

 ٧٠ ............................................................................................. الرتادف -االشتقاق

 ٧٢ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ٧٤ .............................................................................. الكتاب مباحث -عرش التاسع الدرس

 ٧٤ ........................................................................................ واملجاز احلقيقة -املشرتك

 ٧٦ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ٧٨ ................................................................................ الكتاب مباحث -العرشون الدرس

 ٧٨ .................................................................................................... املجاز مسائل

 ٨٠ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ٨٢ ....................................................................... الكتاب مباحث -والعرشون احلادي الدرس

 ٨٢ ..................................................................................................... املجاز أنواع

 ٨٤ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ٨٦ ......................................................................... الكتاب مباحث -والعرشون الثاين الدرس

ب رَّ  ٨٦ ................................................... والتعريض الكناية -واملجاز احلقيقة يف متفرقة مسائل -املُعَ

 ٨٨ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ٩٠ ........................................................................ الكتاب مباحث -والعرشون الثالث الدرس

 ٩٠ ......................................................................................................... احلروف



٤٩٢ 
 

 ٩٢ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ٩٢ ...................................................................................................... احلروفُ 

 ٩٤ ......................................................................... الكتاب مباحث -والعرشون الرابع الدرس

مَّ  -بيد -بل -الباء بَّ  -حتى -ثُ  ٩٤ ................................................................................ رُ

 ٩٦ .................................................................................................. ) النص رشح( 

 ٩٨ .......................................................................الكتاب مباحث -والعرشون اخلامس الدرس

 ٩٨ ....................................................................................... كل -كي -يف -الفاء -عىل

 ١٠٠ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١٠٢ .................................................................... الكتاب مباحث -والعرشون السادس الدرس

 ١٠٢ .................................................................................................... لوال-الالم

 ١٠٤ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١٠٥ ...................................................................... الكتاب مباحث -والعرشون السابع الدرس

 ١٠٥ ............................................................................................................. لو

 ١٠٧ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١٠٩ ...................................................................... الكتاب مباحث -والعرشون الثامن الدرس

 ١٠٩ ................................................................................................. احلروف خامتة

 ١١١ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١١٣ ...................................................................... الكتاب مباحث -والعرشون التاسع الدرس

 ١١٣ .......................................................................................................... األمر

 ١١٥ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١١٥ ....................................................................................................... األمرُ 

 ١١٦ ............................................................................... الكتاب مباحث -الثالثون الدرس

 ١١٦ .................................................................................................... افعل صيغة

 ١١٩ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١١٩ ....................................................................................................... مسألةٌ 

 ١٢١ ...................................................................... الكتاب مباحث -والثالثون احلادي الدرس

 ١٢١ ................................................................................................ األمر يف مسائل

 ١٢٣ ................................................................................................ ) النص رشح( 



٤٩٣ 
 

 ١٢٥ ........................................................................ الكتاب مباحث -والثالثون الثاين الدرس

 ١٢٥ ....................................................................... األمر تكرر -ضده عن هني باليشء األمر

 ١٢٨ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١٢٩ ....................................................................... الكتاب مباحث -والثالثون الثالث الدرس

 ١٢٩ ......................................................................................................... النهي

 ١٣١ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١٣١ ....................................................................................................... مسألةٌ 

 ١٣٢ ....................................................................... الكتاب مباحث -والثالثون الرابع الدرس

 ١٣٢ ........................................................................................... الفساد النهي اقتضاء

 ١٣٤ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١٣٥ ..................................................................... الكتاب مباحث -والثالثون اخلامس الدرس

 ١٣٥ .......................................................................................................... العام

 ١٣٧ ................................................................................................ ) النص رشح( 

امُّ   ١٣٧ ........................................................................................................ العَ

 ١٣٩ ..................................................................... الكتاب مباحث -والثالثون السادس الدرس

 ١٣٩ .................................................................................................. العموم صيغ

 ١٤١ ................................................................................................ ) النص رشح( 

ةٌ  أَلَ سْ  ١٤١ ....................................................................................................... مَ

 ١٤٣ ....................................................................... الكتاب مباحث -والثالثون السابع الدرس

 ١٤٣ ................................................................................................. العموم مسائل

 ١٤٥ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١٤٧ ....................................................................... الكتاب مباحث -والثالثون الثامن الدرس

 ١٤٧ .......................................................................................... العموم مسائل تكملة

 ١٤٩ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١٥٠ ....................................................................... الكتاب مباحث -والثالثون التاسع الدرس

 ١٥٠ .................................................................................................... التخصيص

 ١٥٢ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١٥٣ .............................................................................. الكتاب مباحث -األربعون الدرس



٤٩٤ 
 

ص صِّ  ١٥٣ .......................................................................................... االستثناء -املُخَ

 ١٥٦ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١٥٨ ..................................................................... الكتاب مباحث -واألربعون احلادي الدرس

ص صِّ  ١٥٨ ....................................................................................... املتصل تتمة -املُخَ

 ١٦٠ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١٦١ ....................................................................... الكتاب مباحث -واألربعون الثاين الدرس

ص صِّ  ١٦١ ........................................................................................... صلاملنف -املُخَ

 ١٦٣ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١٦٤ ...................................................................... الكتاب مباحث -واألربعون الثالث الدرس

 ١٦٤ .......................................................................................... التخصيص يف مسائل

 ١٦٦ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١٦٧ .......................................................................الكتاب مباحث -واألربعون الرابع الدرس

 ١٦٧ ...................................................................................... التخصيص مسائل تكملة

 ١٦٩ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١٧١ .................................................................... الكتاب مباحث -واألربعون اخلامس الدرس

 ١٧١ .................................................................................................. واملقيّد املطلق

 ١٧٣ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١٧٣ ............................................................................................... واملقيَّدُ  املطلقُ 

 ١٧٤ .................................................................... الكتاب مباحث -واألربعون السادس الدرس

 ١٧٤ ......................................................................................... واملقيّد املطلق حاالت

 ١٧٦ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١٧٨ ...................................................................... الكتاب مباحث -واألربعون السابع الدرس

 ١٧٨ ................................................................................................ واملؤول الظاهر

 ١٨٠ ................................................................................................ ) النص رشح( 

رُ   ١٨٠ ............................................................................................. واملؤولُ  الظاهِ

 ١٨١ ...................................................................... الكتاب مباحث -واألربعون الثامن الدرس

 ١٨١ ........................................................................................................ املجمل

 ١٨٣ ................................................................................................ ) النص رشح( 



٤٩٥ 
 

 ١٨٥ ...................................................................... الكتاب مباحث -واألربعون التاسع الدرس

 ١٨٥ .............................................................................................. املجمل يف مسائل

 ١٨٧ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١٨٨ .............................................................................. الكتاب مباحث -اخلمسون الدرس

 ١٨٨ ......................................................................................................... البيان

 ١٩٠ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١٩٢ ..................................................................... الكتاب مباحث -واخلمسون احلادي الدرس

 ١٩٢ ......................................................................................................... النسخ

 ١٩٤ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ١٩٦ ....................................................................... الكتاب مباحث -واخلمسون الثاين الدرس

 ١٩٦ ............................................................................................... النسخ يف مسائل

 ١٩٨ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٠٠ ...................................................................... الكتاب مباحث -واخلمسون الثالث الدرس

 ٢٠٠ ........................................................................................ النسخ يف متفرقة مسائل

 ٢٠٢ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٠٣ ................................................................. الكتاب مباحث هناية -واخلمسون الرابع الدرس

 ٢٠٣ ............................................................................................ النسخ معرفة طرق

 ٢٠٥ ................................................................................................ ) النص رشح( 

َةٌ   ٢٠٥ ....................................................................................................... خامتِ

 ٢٠٦ ............................................................................... السنة -واخلمسون اخلامس الدرس

 ٢٠٦ ......................................................................................................... مقدمة

 ٢٠٨ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٠٨ ....................................................................................... السنةِ  يف الثاين الكتابُ 

 ٢١٠ .............................................................................. السنة -واخلمسون السادس الدرس

 ٢١٠ ......................................................................................... والقول الفعل تعارض

 ٢١١ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢١٢ ................................................................................ السنة -واخلمسون السابع الدرس

 ٢١٢ ....................................................................................................... األخبار



٤٩٦ 
 

 ٢١٤ ................................................................................................ ) النص رشح( 

بارِ  يف الكالمُ   ٢١٤ ........................................................................................... األَخْ

 ٢١٦ ................................................................................ السنة -واخلمسون الثامن الدرس

 ٢١٦ ................................................................................................... اخلرب مدلول

 ٢١٩ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٢١ ................................................................................ السنة -واخلمسون التاسع الدرس

 ٢٢١ ...........................................................................................بصدقه املقطوع اخلرب

 ٢٢٣ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٢٥ ........................................................................................... السنة -الستون الدرس

 ٢٢٥ .............................................................................. الثقة زيادة – صدقه املظنون اخلرب

 ٢٢٨ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٣٠ ................................................................................. السنة -والستون احلادي الدرس

 ٢٣٠ ..................................... روايته تقبل من -معنييه أحد عىل اخلرب الصحايب محل -السند يف الثقة زيادة

 ٢٣٢ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٣٤ ................................................................................... السنة -والستون الثاين الدرس

 ٢٣٤ ........................................................................................................ العدالة

 ٢٣٦ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٣٨ .................................................................................. السنة -والستون الثالث الدرس

 ٢٣٨ ........................................................ والتعديل اجلرح يف مسائل -ةوالشهاد الرواية بني الفرق

 ٢٤٠ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٤٢ ................................................................................... السنة -والستون الرابع الدرس

 ٢٤٢ ............................................................. والتابعي الصحايب -لوالتعدي اجلرح مسائل تكملة

 ٢٤٣ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤٥٢ ................................................................................. السنة -والستون اخلامس الدرس

 ٢٤٥ ........................................................... الصحايب رواية طرق -ىباملعن احلديث نقل -املرسل

 ٢٤٧ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٤٩ .......................................................................... السنة خامتة -والستون السادس الدرس

 ٢٤٩ ............................................................................................. الرواية حتمل طرق



٤٩٧ 
 

 ٢٥٠ ................................................................................................ ) النص رشح( 

َةٌ  امتِ  ٢٥٠ ....................................................................................................... خَ

 ٢٥١ ................................................................................ اإلمجاع -والستون السابع الدرس

 ٢٥١ ......................................................................................................... مقدمة

 ٢٥٣ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٥٣ ................................................................................... اإلمجاعِ  يف الثالِثُ  الكتابُ 

 ٢٥٥ ................................................................................ اإلمجاع -والستون الثامن الدرس

 ٢٥٥ .............................................................................................. اإلمجاع يف مسائل

 ٢٥٦ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٥٨ ................................................................................ اإلمجاع -والستون التاسع الدرس

 ٢٥٨ ........................................................................... اإلمجاع يف مسائل -السكويتّ  اإلمجاع

 ٢٦١ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٦٣ ....................................................................................... اإلمجاع -السبعون الدرس

 ٢٦٣ ........................................................................................... اإلمجاع مسائل خامتة

 ٢٦٤ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٦٦ .............................................................................. القياس -والسبعون احلادي الدرس

 ٢٦٦ ......................................................................................................... مقدمة

 ٢٦٨ ................................................................................................ )النص رشح( 

 ٢٦٩ ................................................................................ القياس -والسبعون الثاين الدرس

 ٢٦٩ ........................................................................ وحكمه لاألص رشوط -القياس أركان

 ٢٧١ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٧٣ ............................................................................... القياس -والسبعون الثالث الدرس

 ٢٧٣ ................................................................................ صلاأل حكم عىل الكالم تكملة

 ٢٧٥ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٧٧ ............................................................................... القياس -والسبعون الرابع الدرس

 ٢٧٧ ..........................................................................................................الفرع

 ٢٧٩ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٨٠ ............................................................................. القياس -والسبعون اخلامس الدرس



٤٩٨ 
 

 ٢٨٠ .................................................................................................. الفرع رشوط

 ٢٨٣ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٨٥ ............................................................................. القياس -والسبعون السادس الدرس

 ٢٨٥ .......................................................................................................... العلة

 ٢٨٧ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٨٨ ............................................................................... القياس -والسبعون السابع الدرس

 ٢٨٨ .................................................................................................. العلة تعريف

 ٢٩٠ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٩١ ............................................................................... القياس -والسبعون الثامن الدرس

 ٢٩١ ............................................................................................ عدمية بعلة التعليل

 ٢٩٣ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٩٤ ............................................................................... القياس -والسبعون التاسع الدرس

 ٢٩٤ ............................................................................................. به التعليل جيوز ما

 ٢٩٧ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٢٩٩ ........................................................................................ القياس -الثامنون الدرس

 ٢٩٩ ................................................................................................... العلة رشوط

 ٣٠١ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٠٢ ............................................................................... القياس -والثامنون احلادي الدرس

 ٣٠٢ ............................................................................................ العلة رشوط تكملة

 ٣٠٤ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٠٦ ................................................................................. القياس -والثامنون الثاين الدرس

 ٣٠٦ ........................................................................................... العلة يف يشرتط ال ما

 ٣٠٨ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٠٩ ................................................................................ القياس -والثامنون الثالث الدرس

 ٣٠٩ ................................................................................................العلة يف املناظرة

 ٣١٠ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣١١ ................................................................................. القياس -والثامنون الرابع الدرس

 ٣١١ ............................................................................................ املعارضة دفع طرق



٤٩٩ 
 

 ٣١٣ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣١٤ .............................................................................. القياس -والثامنون اخلامس الدرس

 ٣١٤ .................................................................................... ةاملعارض لدفع يصلح ال ما

 ٣١٦ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣١٧ .............................................................................. القياس -والثامنون السادس الدرس

 ٣١٧ ........................ رشط انتفاء أو مانع وجود العلة كون -احلكمة جنس فاختال -املستدل وصف رجحان

 ٣١٨ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣١٩ ................................................................................ القياس-والثامنون السابع الدرس

 ٣١٩ .................................................................................................. العلة مسالك

 ٣٢٢ ................................................................................................ ) النص رشح( 

الِكُ  سَ ةِ  مَ لَّ  ٣٢٢ ................................................................................................ العِ

 ٣٢٤ ................................................................................ القياس -والثامنون الثامن الدرس

 ٣٢٤ ................................................................................. والتقسيم السرب -العلة مسالك

 ٣٢٦ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٢٨ ................................................................................ القياس -والثامنون التاسع الدرس

 ٣٢٨ ......................................................................................... املناسبة -العلة مسالك

 ٣٣١ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٣٣ ....................................................................................... القياس -التسعون الدرس

 ٣٣٣ ................................................................ والتحسيني واحلاجي الرضوري -العلة مسالك

 ٣٣٤ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٣٥ .............................................................................. القياس -والتسعون احلادي الدرس

 ٣٣٥ ................................................................................. املعترب املناسب -العلة مسالك

 ٣٣٨ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٣٩ ................................................................................ القياس -والتسعون الثاين الدرس

 ٩٣٣ ............................................................................. املعترب غري املناسب -العلة مسالك

 ٣٤١ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٤٢ ............................................................................... القياس -والتسعون الثالث الدرس

 ٣٤٢ .......................................................................................... الشبه -العلة مسالك



٥٠٠ 
 

 ٣٤٤ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٤٥ ............................................................................... القياس -والتسعون الرابع الدرس

 ٣٤٥ ........................................................................................ الدوران -العلة مسالك

 ٣٤٧ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٤٨ ............................................................................. القياس -والتسعون اخلامس الدرس

 ٣٤٨ .................................................................................. العلة مسالك عىل الكالم تتمة

 ٣٥٠ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٥٢ ............................................................................. القياس -والتسعون السادس الدرس

 ٣٥٢ ................................................................................................... العلة قوادح

 ٣٥٤ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٥٥ ............................................................................... القياس -والتسعون السابع الدرس

 ٣٥٥ ............................................................................... النقض يف املناظرة -العلة قوادح

 ٣٥٧ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٥٩ ............................................................................... القياس -والتسعون الثامن الدرس

 ٣٥٩ ............................................................................ العكس عدم -الكرس -العلة قوادح

 ٣٦١ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٦٣ ............................................................................... القياس -والتسعون التاسع الدرس

 ٣٦٣ ...................................................................................... التأثري عدم -العلة قوادح

 ٣٦٥ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٦٧ ............................................................................................ القياس -املائة الدرس

 ٣٦٧ ........................................................................................... القلب -العلة قوادح

 ٣٦٩ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٧١ ................................................................................. القياس -املائة بعد األول الدرس

ب القول -العلة قوادح  ٣٧١ .................................................................................. باملوجَ

 ٣٧٣ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٧٥ .................................................................................. القياس -املائة بعد الثاين الدرس

 ٣٧٥ ................................................ الفرق -الظهور -االنضباط-الصالحية -املناسبة -العلة قوادح

 ٣٧٨ ................................................................................................ ) النص رشح( 



٥٠١ 
 

 ٣٧٩ ................................................................................ القياس -املائة بعد الثالث الدرس

 ٣٧٩ .................................................................................... ضعالو فساد -العلة قوادح

 ٣٨١ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٨٢ ................................................................................. القياس -املائة بعد الرابع الدرس

 ٣٨٢ ................................................................................... االعتبار فساد -العلة قوادح

 ٣٨٤ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٨٥ ............................................................................... القياس -املائة بعد اخلامس الدرس

 ٣٨٥ ............................................................................... الوصف علية منع -العلة قوادح

 ٣٨٨ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٩٠ .............................................................................. القياس -املائة بعد السادس الدرس

 ٣٩٠ .................................................................................... القوادح تتمة -العلة قوادح

 ٣٩٢ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٩٣ ................................................................................ القياس -املائة بعد السابع الدرس

 ٣٩٣ ............................................................................................. املنع -العلة قوادح

 ٣٩٥ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٣٩٧ ................................................................................. القياس -املائة بعد الثامن الدرس

 ٣٩٧ .................................................................................................. القياس خامتة

 ٤٠٠ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤٠٠ ....................................................................................................... خامتةٌ 

 ٤٠٢ .......................................................................................... املائة بعد التاسع الدرس

 ٤٠٢ .................................................................................................... االستدالل

 ٤٠٤ ................................................................................................ ) النص رشح( 

سُ  الكتابُ   ٤٠٤ ............................................................................... االستداللِ  يف اخلامِ

 ٤٠٦ ............................................................................. االستدالل -املائة بعد العارش الدرس

 ٤٠٦ ................................................................................. قبلنا من رشع – االستصحاب

 ٤٠٨ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤١٠ ....................................................................... االستدالل -املائة بعد عرش احلادي الدرس

 ٤١٠ .................................................................. اخلامتة -اإلهلام -الصحايب قول -االستحسان



٥٠٢ 
 

 ٤١٢ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤١٤ ................................................................. والرتاجيح التعادل -املائة بعد عرش الثاين الدرس

 ٤١٤ ......................................................................................................... مقدمة

 ٤١٦ ................................................................................................ ) النص رشح( 

لِ  يف السادسُ  الكتابُ   ٤١٦ ...................................................................... والرتاجيحِ  التعادُ

 ٤١٨ ................................................................ والرتاجيح التعادل -املائة بعد عرش الثالث الدرس

 ٤١٨ ....................................................................................................... الرتجيح

 ٤١٩ ................................................................................................ ) صالن رشح( 

 ٤٢٠ ................................................................ والرتاجيح التعادل -املائة بعد عرش الرابع الدرس

 ٤٢٠ ...................................................................................... السند بحسب املرجحات

 ٤٢٢ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤٢٤ .............................................................. والرتاجيح التعادل -املائة بعد عرش اخلامس الدرس

 ٤٢٤ ....................................................................................... املتن بحسب املرجحات

 ٤٢٦ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤٢٨ .............................................................. والرتاجيح التعادل -املائة بعد عرش السادس الدرس

 ٤٢٨ .................................................................. اخلارجية واألمور املدلول بحسب املرجحات

 ٤٣٠ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤٣١ ................................................................ والرتاجيح التعادل -املائة بعد عرش السابع الدرس

 ٤٣١ ................................................................................. واألقيسة باإلمجاعات الرتجيح

 ٤٣٣ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤٣٥ ................................................................ والرتاجيح التعادل -املائة بعد عرش الثامن الدرس

 ٤٣٥ ......................................................................باحلدود الرتجيح -بالعلل الرتجيح تكملة

 ٤٣٧ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤٣٩ ................................................................. تقليدوال االجتهاد -املائة بعد عرش التاسع الدرس

 ٤٣٩ ...................................................................................................... االجتهاد

 ٤٤١ ................................................................................................ ) النص رشح( 

هُ  وما االجتهادِ  يف السابِعُ  الكتابُ   ٤٤١ ......................................................................... معَ

 ٤٤٣ ................................................................... والتقليد االجتهاد -املائة بعد العرشون الدرس



٥٠٣ 
 

 ٤٤٣ ........................................................................................... وغريه املذهب جمتهد

 ٤٤٥ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤٤٦ .......................................................... والتقليد االجتهاد -املائة بعد والعرشون احلادي الدرس

 ٤٤٦ ............................................................................................ االجتهاد يف مسائل

 ٤٤٨ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤٥٠ ............................................................ والتقليد االجتهاد -املائة بعد والعرشون الثاين الدرس

 ٤٥٠ ........................................................................................................ التقليد

 ٤٥١ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤٥٣ ........................................................... والتقليد االجتهاد -املائة بعد والعرشون الثالث الدرس

 ٤٥٣ .................................................................................................... التقليد تتمة

 ٤٥٤ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤٥٦ ............................................................................... املائة بعد والعرشون الرابع الدرس

 ٤٥٦ ................................................................................................ اعتقاده جيب مما

 ٤٥٨ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤٦١ ............................................................................. املائة بعد والعرشون اخلامس الدرس

 ٤٦١ ............................................................................................... العقائد مجلة من

 ٤٦٣ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤٦٥ .............................................................................. املائة بعد والعرشون الساس الدرس

 ٤٦٥ ................................................................................................... املاهية جعل

 ٤٦٧ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤٦٨ ............................................................................... املائة بعد والعرشون السابع الدرس

 ٤٦٨ ............................................................................................... املعتقدات خامتة

 ٤٧٠ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤٧٢ ............................................................................... املائة بعد والعرشون الثامن الدرس

 ٤٧٢ .................................................................................................. العامة األمور

 ٤٧٥ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤٧٧ ............................................................................... املائة بعد والعرشون التاسع الدرس

 ٤٧٧ ........................................................................................... العامة األمور تكملة



٥٠٤ 
 

 ٤٧٩ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤٨١ ........................................................................................ املائة بعد الثالثون الدرس

 ٤٨١ ............................................................................................... السلوك يف خامتة

 ٤٨٣ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤٨٣ ....................................................................................................... خامتةٌ 

 ٤٨٥ ................................................................... األخري وهو املائة بعد والثالثون احلادي الدرس

 ٤٨٥ .................................................................................................. اخلامتة تكملة

 ٤٨٦ ................................................................................................ ) النص رشح( 

 ٤٨٨ .......................................................................................................) املصادر( 
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